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Í	ársfrágreiðingini	er	ein	lýsing	av	virkseminum	

hjá	 Dátueftirlitinum	 í	 árinum	 2012.	 Eins	 og	

undarnfarnu	 árini	 er	 talið	 av	 innkomnum	

málum	vaksið,	og	er	vøksturin	í	innkomnum	

málum	7,2	%	í	mun	til	undanfarna	ár.

Aftur	 í	 ár	 hevur	 eitt	 av	 fokusøkjunum	

hjá	 Dátueftirlitinum	 verið	 børn	 og	 ung	 á	

internetinum,	og	Dátueftirlitið	hevur	eins	og	

árini	 frammanundan	vitjað	á	fleiri	miðnáms-	

og	fólkaskúlum	kring	landið.

Sum	 liður	 í	 at	persónsvernd	og	 trygd	 á	net-

inum	 er	 ein	 natúrligur	 partur	 av	 frálæruni	 í	

fólkaskúlanum,	 luttekur	 Dátueftirlitð	 eftir	

áheitan	frá	skúlunum	í	hesum	arbeiði	soleiðis,	

at	vit	vitja	á	skúlunum	við	framløgum,	sum	vit	

framleiða	um	viðkomandi	evni.

Dátueftirlitið	og	Vísindasiðsemisnevndin	sam-

starva	 í	 ávísan	mun,	 tá	um	verkætlanir,	 sum	

krevja	loyvi	frá	báðum	pørtum,	ræður.

Dátueftirlitið	 skipaði	 á	 triðja	 sinni	 fyri	 til-

takinum	 Tryggari	 Internetdagur.	 Endamálið	

við	degnum	er	at	varpa	ljós	á	tryggari	internet			-	

	nýtslu	 við	 serligum	 denti	 á	 børn	 og	 ung.	

Dagurin	 varð	 hildin	 7.	 februar	 2012	 á	

Býarbókasavninum,	 har	 Dátueftirlitið	 saman	

við	Býarbókasavninum	skipaði	 fyri	ymiskum	

kappingum	undir	evninum	trygd	á	netinum,	

eins	og	ymiskt	frálærutilfar	varð	útflýggjað.

Eftirlit	 er	 nú	 vorðið	 ein	 integreraður	 partur	

av	 arbeiðinum	 hjá	 Dátueftirlitinum.	 Í	 2012	

vórðu	 framd	 3	 eftirlit	 í	 ávikavíst	 einari	

gávubúð,	 einari	 matvørukrambúð	 og	 á	

einari	 matstovu.	 Umframt	 varð	 arbeitt	 við	

sokallaðum	skriviborðseftirlitið	t.e.	eftirlit,	 ið	

ikki	 verður	 framt	 á	 staðnum,	 men	 umvegis	

skrivligt	 samskifti.	 Eisini	 tók	 Dátueftirlitið	

nøkur	 mál	 upp	 av	 egnum	 ávum,	 m.a.	 eitt	

mál	 um	 at	 kanna,	 á	 hvønn	 hátt	 p-tøl	 vórðu	

latin	Føroya	Pedagogfelag	frá	kommununum.	

Harafturat	vóru	10	føroyskar	heimasíður	undir	

álopi	av	teldusníki,	har	Dátueftirlitið	setti	seg	

í	samband	við	eigararnar	av	heimasíðunum.

Føroyar	 fingu	 í	 2010	 eina	 triðjalands	góð-

kenning	 frá	 ES	 í	 sambandi	 við	 flutning	 av	

persónupplýsingum	 tvørtur	 um	 landamørk.	

Góðkenningin	merkir,	at	Føroyar	koma	á	listan	

yvir	 trygg	 triðjalond,	og	at	ES	metir	Føroyar	

vera	 eitt	 land,	 sum	 verjir	 grundleggjandi	

demokratisk	 rættindi	 í	 einum	 nútímans	

talgildum	samfelag.	Góðkenningin	setir	størri	

krøv	 til	 eftirlitið	 hjá	 Dátueftirlitinum	 við	 kt-

trygdini	í	Føroyum.

Við	hesum	letur	Dátueftirlitið	ársfrágreiðing	sína	fyri	2012	
úr	hondum.	Ársfrágreiðing	verður	skrivað	sbrt.	§	37,	nr.	8	í	
persónsupplýsingarlógini	og	er	ætlað	almenninginum.	

FORORÐ 2012

Tórshavn,	31.	januar	2014

	 Eyðbjørn	M.	Larsen	 Eyðhild	Skaalum	

	 Formaður	í	Dáturáðnum	 Stjóri	í	Dátueftirlitinum
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Dátueftirlitið	umsitur	Løgtingslóg	nr.	73	frá	8.	

mai	 2001	 um	 viðgerð	 av	 persónsupplýsing-

um,	sum	broytt	við	Ll.	nr.	24	frá	17.	mai	2004.	

Lógin	 verður	 vanliga	 nevnd	 persónsupp-

lýsingarlógin.

Dátueftirlitið	er	hægsti	fyrisitingarligi	myndug-

leiki	 í	 sambandi	 við	 viðgerð	 av	 persónsupp-

lýsingum,	og	avgerðirnar	hjá	Dátueftirlitinum	

eru	sambært	lógini	fyrisitingarliga	endaligar.

Dátueftirlitið	 hevur	 virkað	 síðan	 1.	 januar	

2002,	tá	persónsupplýsingarlógin	kom	í	gildi.	

Dátueftirlitið	 er	 skipað	 við	 Dáturáði,	 valt	 av	

landsstýrismanninum	 í	 innlendismálum,	 og	

skrivstovu.	Limirnir	í	Dáturáðnum	eru	persón-

liga	valdir,	og	formaðurin	skal	vera	løgfrøðing-

ur.	Limirnir	verða	valdir	fyri	fýra	ár	í	senn,	og	

somuleiðis	verða	varalimir	valdir	fyri	fýra	ár.

Limirnir í Dáturáðnum 2012-2016:

Landsstýrismaðurin	 í	 innlendismálum	 valdi	

tann	1.	november	2012	nýggjar	limir	í	Dátu-

ráðið.	Samstundis	eru	varalimir	valdir.

Í Dáturáðnum eru:

Eyðbjørn	M.	Larsen,	advokatur,	formaður.

Varalimur	Rannvá	Sólheim,	løgfrøðingur.

Óli	Simonsen,	KT-leiðari.

Varalimur	Ólavur	Ellefsen,	stjóri.

Katrin	Kallsberg,	serlækni.

Varalimur	Maria	Dam,	deildarleiðari.

Valskeiðið	hjá	Dáturáðnum	er	4	ár	og	gongur	

út	1.	november	2016.

Skrivstovan:

Á	 skrivstovuni	 starvast	 trý	 fólk,	 tveir	 løg-

frøðingar	og	ein	skrivari.

Dátueftirlitið	 heldur	 til	 í	 egnum	 skrivstovu-

hølum,	bústaðurin	er	Reyngøta	33,	Tinganes.

2.1. JÁttANIN Á LøgtINgsFíggJARLógINI
Játtanin	hjá	Dátueftirlitinum	á	løgtingsfíggjar-

lógini	í	2012	var:	kr.	2.000.000,-

Vinstrumegin	 er	 ein	 útgreining	 av	 fíggjar-

játtanini	hjá	Dátueftirlitinum	fyri	árini	2010-

2012.

Dátueftirlitið

Fíggjarjáttanin hjá Dátueftirlitinum fyri 2010 - 2012

Sundurgreinað ætlan
tús. kr. 2010	 2011	 2012
	 J	 J	 J
Nettoútreiðslujáttan	 1.984	 2.000	 2.000
Lønir o.a. 1.635 1.640 1.640
Keyp av vørum og tænastum 261 270 270
Keyp av útbúnaði, netto 78 80 80
Leiga, viðlíkahald og skattur 10 10 10

Dátueftirlitið	er	ein	óheftur	fyrisitingarligur	myndugleiki.	Dátueftirlitið	hevur	
fíggjarligt	tilknýti	til	eitt	aðalráð,	men	er	í	virksemi	sínum	óheft	av	ráðnum.

2
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Dátueftirlitið
2.2. LógARgRuNDARLAgIÐ 
HJÁ DÁtueFtIRLItINum
Í 2012 vóru hesar reglur galdandi:
n	Løgtingslóg	 nr.	 73	 frá	 8.	 mai	 2001	 um	

	 viðgerð	av	persónsupplýsingum,	sum	broytt		

	 við	 Løgtingslóg	 nr.	 24	 frá	 17.	 mai	 2004,		

	 (Persónsupplýsingarlógin).
n	Kunngerð	 nr.	 28	 frá	 27.	 februar	 2003	 um	

	 trygd	í	sambandi	við	viðgerð	av	persónsupp-	

	 lýsingum,	(Trygdarkunngerðin).
n	Kunngerð	 nr.	 33	 frá	 11.	 apríl	 2005	 um	 at	

	 flyta	persónsupplýsingar	av	landinum	uttan		

	 loyvi	frá	Dátueftirlitinum.
n	Kunngerð	 nr.	 124	 frá	 19.	 september	 2011	

	 um	 fráboðanarskyldu	 og	 undantøk	 frá		

	 reglunum	um	viðgerðarloyvi.
n	Reglugerð	fyri	Dáturáðið,	dagfest	14.	juni	2007.
n	Innanhýsis	 roknskaparreglugerð,	 góðkend	

	 av	Innlendismálaráðnum	tann	18.	juni	2008.

2.3. uppgÁvAN HJÁ DÁtueFtIRLItINum
Uppgávan	 hjá	 Dátueftirlitinum	 er	 at	 umsita	

persónsupplýsingarlógina.	 Sambært	 §	 37	 í	

lógini	skal	Dátueftirlitið:
n	Av	sínum	eintingum	ella	eftir	klagu	frá	skrá-

	 setta	 ansa	 eftir,	 at	 viðgerð	 av	 persónsupp-	

	 lýsingum	bert	fer	fram	í	samsvari	við	lógina		

	 og	tær	reglur,	sum	ásettar	eru	sambært	lógini,
n	viðgera	fráboðanir	og	umsóknir	um	loyvi	og	

	 áleggja	treytir	sambært	lógarheimild,
n	hava	ein	skipaðan	almennan	lista	yvir	allar	

	 fráboðanir	og	loyvir	sambært	lógini,
n	geva	 ummæli	 til	 ætlaða	 lóggávu,	 sum	 við-

	 víkur	persónsupplýsingum,
n	gera	 kanningar,	 har	 persónsupplýsingar	

	 verða	viðgjørdar,
n	vegleiða	privatum	og	tí	almenna	í	ivamálum	

	 og	virka	fyri,	at	upplýsingar	verða	viðgjørdar		

	 sambært	góðum	dátuviðgerðarsiði,

n	fylgja	 við	 í	 og	 kunna	 um	 gongdina	 í	 við-

	 gerðini	av	persónsupplýsingum	her	á	 landi		

	 og	uttanlands,	og
n	gera	ársfrágreiðing.

Dátueftirlitið	 er	 ein	 eftirlitsmyndugleiki,	

sum	skal	 tryggja,	at	persónsupplýsingarlógin	

verður	 hildin,	 og	 Dátueftirlitið	 hevur	 víðar	

heimildir	 til	 tess	 at	 tryggja,	 at	 reglurnar	 í	

lógini	verða	hildnar.

Dátueftirlitið	 hevur	 heimild	 til	 at	 gera	

kanningar	 á	 staðnum,	 og	 hevur	 til	 eina	 og	

hvørja	 tíð,	 uttan	 dómsskurð	 atgongd	 til	

øll	 høli,	 haðani	 persónsupplýsingar	 verða	

viðgjørdar	 ella	 goymdar,	 og	 til	 øll	 høli,	

har	 persónsupplýsingarnar	 ella	 teknisk	

hjálparamboð	verða	goymd	ella	nýtt.



Dátueftirlitið virkar á einum 
øki, har tøkniliga menningin 
gongur skjótt fyri seg og 
stinga nýggir trupulleikar og 
øki seg javnan upp.

://
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virksemi í árinum 2012 virksemi í 
árinum 2012

n	viðgjørt	loyvir	og	fráboðanir
n	vegleitt	og	ráðgivið	almennum	myndug-	

	 leikum,	fyritøkum	og	privatpersónum
n	viðgjørt	kærur	um	viðgerð	av		 	 	

	 persónsupplýsingum
n	framt	eftirlit
n	svarað	munnligum	og	skrivligum	

	 fyrispurningum
n	givið	loyvir	til	útgreinaðar	telefonrokningar
n	vitjað	og	hildið	framløgur	fyri	fólkaskúlum,	

	 miðnámsskúlum	o.ø.	kring	landið
n	ummælt	uppskot	til	nýggja	lóggávu
n	tikið	mál	upp	av	egnum	ávum
n	luttikið	í	norðurlendskum	samstarvi
n	skipað	fyri	tiltakinum	

	 “Tryggari	Internetdagur”

Dátueftirlitið	virkar	á	einum	øki,	har	tøkniliga	

menningin	 gongur	 skjótt	 fyri	 seg,	 og	 stinga	

nýggir	 trupulleikar	 og	 øki	 seg	 javnan	 upp.	

Somuleiðis	er	lóggávan	lutfalsliga	nýggj.	Tískil	

er	 neyðugt	 at	 menna	 nýggjar	 mannagongdir	

á	 økinum,	og	 í	 hesum	 sambandi	 er	neyðugt	

at	fylgja	væl	við	gongdini	í	grannalondunum.

Uppgávurnar	hjá	Dátueftirlitinum	eru	nógvar,	

og	málsviðgerðin	er	fjøltáttað.	Harumframt	er	

økið	í	vøkstri	og	støðugari	tøkniligari	menning,	

og	 tí	 er	 stórur	 tørvur	 á,	 at	 Dátueftirlitið	

við	 upplýsing	 og	 vegleiðing	 virkar	 fyri,	 at	

persónsupplýsingar	verða	viðgjørdar	sambært	

góðum	dátuviðgerðarsiði.

Fyrispurningar	kunnu	vera	á	nógvum	ymisk-

um	 økjum,	 men	 til	 tíðir	 eru	 afturvendandi	

fyrispurningar.	 Afturvendandi	 fyrispurningar	

hava	í	2012	serliga	verið	um	hesi	evni:

n	Viðurskiftini	millum	arbeiðsgevarar	og	starvs-				

	 fólk	í	mun	til	internet-	og	teldupostanýtslu,
n	Handfaring	 hjá	 arbeiðsgevarum	 av	 teldu-	

	 post	kassa	 hjá	 starvsfólki,	 sum	 eru	 farin	 úr		

	 starvi
n	P-talið
n	Innlit
n	Facebook	og	onnur	sosial	netverk
n	Fyrispurningar	viðvíkjandi	nýggjari	kt-trygd	
n	At	strika	myndir	og	filmar	á	netinum
n	Samankoyring	av	ymiskum	skipanum
n	Telefonsamskifti	hjá	starvsfólkum
n	Hacking	av	hotmail	o.ø.	kontum
n	Loyvi	til	verkætlanir	og	ymiskar	nøgdsemis-	

	 og	heilsukanningar
n	Kt-trygd
n	Vakmyndatól
n	Vevmyndatól

Dátueftirlitið	hevur	í	2012	m.a.	viðgjørt	hesi	sløg	av	málum:

3
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3.1. NORÐuRLeNDsKIR FuNDIR 
Dátueftirlitið	luttók	í	døgunum	21.	til	22.	mai	

2012	á	norðurlendskum	dátueftirlitsfundi	fyri	

starvsfólk	á	dátueftirlitunum.	Hetta	er	fundur,	

sum	verður	hildin	á	hvørjum	ári,	har	umboð	

fyri	Føroyar,	 Ísland,	Noreg,	Svøríki,	Finland,	

Áland	og	Danmark	 luttaka	at	umrøða	ymisk	

viðurskifti,	 sum	hava	 felags	 áhuga.	 Í	 ár	 varð	

fundurin	hildin	í	Oslo	í	Noregi.	Á	fyrsta	sinni	

varð	roynt	at	halda	ein	felags	fund,	har	bæði	

stjórar,	málsviðgerar,	teknikarar	og	samskiftis-

ráðgevar	luttóku.

Nærri	 frágreiðing	 frá	 fundunum	 er	 at	 finna	

undir	pkt.	5.	í	hesi	ársfrágreiðing.

3.2. tRyggARI INteRNetDAguR
Tann	7.	februar	2012	varð	Tryggari	Internet-

dagur	 hildin	 í	 Føroyum.	 Hetta	 er	 eitt	 árligt	

afturvendandi	tiltak,	sum	verður	hildið	í	meira	

enn	65	londum	kring	heimin,	har	tað	verður	

varpað	ljós	á	tryggari	internetnýtslu	á	ymiskan	

hátt	serliga	hjá	børnum.	Hetta	er	triðja	árið,	at	

dagurin	verður	hildin	í	Føroyum,	og	ætlanin	

er,	at	dagurin	verður	hildin	á	hvørjum	ári.

Dátueftirlitið	helt	dagin	á	Býarbókasavninum	

í	 Tórshavn,	 har	 skipað	 varð	 fyri	 ymiskum	

kappingum	undir	evninum	trygd	á	netinum.	

Ymiskt	 kunnandi	 tilfar	 varð	 útflýggjað	 eins	

og	til	bar	at	fáa	orð	á	Dátueftirlitið	um	ymisk	

viðurskifti.	 Millum	 kappingarnar	 kann	

nevnast,	 at	 tríggjar	 ymsar	 spurnarkappingar	

vóru	 at	 velja	 í.	 Ein	 til	 børn,	 ein	 til	 ung	 og	

ein	 til	 tey	vaksnu.	Allir	 spurningarnir	 snúðu	

seg	 um	 persónsupplýsingar	 og	 virksemi	 hjá	

Dátueftirlitinum.	 Allir	 luttakarar	 skrivaðu	

navnið	á	 ein	 lepa,	 ið	 síðan	varð	 latin	 í	 læsta	

eskju.	Tveir	vinnarar	vórðu	funnir,	har	annar	

vann	eina	iPhone	og	hin	vann	ein	iPad.

Eisini	varð	stílað	fyri	teknikapping	millum	børn	

í	 forskúlaaldri.	Nógvar	 tekningar	komu	 inn	 til	

kappingina,	og	børnini,	ið	áttu	tær	tríggjar	bestu	

tekningarnar	 vunnu	 hvør	 sín	 Nintendo	 DS.	

Harumframt	 varð	besta	 tekningin	útgivin	 sum	

go-card.

Kappast	 varð	 somuleiðis	 í	 Nintendo	

Wii,	 har	 børn	 og	 foreldur	 ella	 ommur	 og	

abbar	 kundu	 spæla	 telduspøl.	 Vinnarin	 av	

kappingini	vann	ein	Nintendo	Wii.

Somuleiðis	varð	skipað	fyri	stuttsøgukapping	

millum	 8.	 floks	 næmingar	 í	 Føroyum,	

har	 m.a.	 Rakel	 Helmsdal	 og	 Oddfríður	

Marni	 Rasmussen	 sótu	 í	 dómsnevndini.	

Rithøvundurin	handan	vinnandi	søguna	vann	

ein	iPod	nano.

Dátueftirlitið	skipaði	eisini	fyri	einari	kapping	

millum	4.	flokkar	í	landinum,	har	flokkarnir	

høvdu	høvið	til	at	koma	við	5	góðum	ráðum	

til	 trygga	 ferðslu	 á	 internetinum.	 Nógv	 góð	

uppskot	komu	inn	til	kappingina,	har	flest	øll	

ráðini	vendu	sær	til	børn	ella	sum	heild	til	øll	

um	góðan	sið	og	atburð	á	netinum.	Ein	flokkur	

skilti	seg	tó	serliga	frá	hinum	flokkunum.	Hetta	

var	4.	flokkur	í	Eysturskúlanum,	ið	hevði	gjørt	

5	góð	ráð	til	foreldrini	um,	hvussu	tey	kunnu	

stuðla	og	hjálpa	barninum	á	netinum,	og	tískil	

vann	hesin	flokkur	kappingina.

Tryggari internetdagur 2012
Tryggari internetdagur 2012Maria Neslíð, 6 ár, Toftir
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Í	ymsu	fjølmiðlunum	varð	ljós	varpað	á	evnið,	

og	 greinar	 vórðu	 skrivaðar	 á	 heimasíðuni	

www.familjan.fo	um	evnið.

Tveir	 fyrilestrar	 vórðu	 hildnir	 á	 Býarbóka-

savninum	 henda	 dagin	 í	 sambandi	 við	

Tryggari	 Internetdagin.	 Arne	 Thorsteinsson	

helt	 ein	 fyrilestur	 um	 internet-	 og	 teldulívið	

hjá	eldra	ættarliðnum.	Samstundis	helt	Bárður	

Háskor	 frá	 Elektron	 eina	 framløgu,	 ið	 var	

almannakunngerðin	av	ætlanunum	um	at	seta	

Mínboks	í	verk.

3.3. FRAmLøgA Á sKúLum
Dátueftirlitið	er	javnan	úti	á	skúlum	og	greiðir	

børnum	 og	 ungum	 frá,	 hvussu	 tey	 kunnu	

ferðast	 tryggari	 á	 internetinum.	 Eisini	 hava	

umboð	 fyri	 Dátueftirlitið	 luttikið	 á	 felags	

foreldrafundum,	 har	 greitt	 hevur	 verið	 frá	

arbeiðinum	 hjá	 Dátueftirlitinum	 viðvíkjandi	

børnum	og	ungum,	og	har	kjakast	hevur	verið	

um,	hvønn	leiklut	foreldur	og	skúli	hava.

Í 2012 hevur Dátueftirlitið hildið framløgu á 

hesum støðum:
n	Frískúlin	við	Hoyvíkstjørn
n	Kommunuskúlin
n	Stranda	Skúli
n	Venjingarskúlin
n	Hoyvíkar	Skúli
n	Skúlin	á	Oyrarbakka
n	Eysturskúlin
n	Kaldbaks	Skúli
n	Skúlin	við	Løgmannabreyt
n	Frískúlin	í	Havn
n	Skúlaleiðarafelag	Føroya
n	Ílegusavnið
n	Løgmannskrivstovan
n	Sjúkrarøktarafrøðisskúlin
n	Handilsskúlin
n	Tofta	Skúli
n	Viðareiðis	Skúli
n	Kollafjarðar	Skúli
n	Fróðskaparsetur	Føroya

Ráðini hjá 4. flokki í eysturskúlanum eru soljóðandi: 
1. Lær teg at brúka internetið, so tú kanst hjálpa barninum at brúka tað rætt 

2. tosa við barnið um fyrimunir og vansar við internetinum

3. vís áhuga og fylg við, hvat barnið ger á internetinum, t.d. um heimasíðurnar, sum 
barnið vitjar, eru hóskandi og tryggar

4. Fylg teimum aldursmørkum, sum spøl og heimasíður seta

5. tosa við børnini um, hvussu tú samskiftir á netinum, og um tað, sum børnini vilja 
leggja út (t.d. myndir, filmar o.a.)

Vinnandi	flokkurin	vann	1	bowlingtíma	í		

Bowlinghøllini	á	Hálsi	við	tilhoyrandi	matskrá.

virksemi í 
árinum 2012
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Dátueftirlitið	 fær	 eisini	 javnan	 skrivligar	

fyrispurningar	 frá	 næmingum	 úr	 ymsum	

skúlum	í	Føroyum.	Talan	er	vanliga	um	fólka-

skúlanæmingar,	ið	skriva	uppgávu,	sum	spyrja	

Dátueftirlitið	um	happing	á	netinum	og	tílíkt.

Dátueftirlitið	 gjørdi	 í	 2011	 eina	 músamottu	

við	góðum	ráðum	um	trygd	á	netinum.	Músa-

mottan	varð	latin	skúlanæmingum	o.ø.	ókeypis	

í	tiltakinum	Tryggari	Internetdagur.

3.4. eFtIRLIt
Í	 2012	 var	 Dátueftirlitið	 á	 trimum	 eftirlits-

vitjanum,	har	kannað	varð,	hvussu	viðgerðin	

av	persónsupplýsingum	við	vakmyndatólo	fer	

frem,	og	um	viðgerðin	er	í	tráð	við	persónsupp-

lýsingarlógina.	 Vitjað	 varð	 í	 sølubúð,	 mat-

stovu	og	matvøruhandli.	Fyri	at	lesa	nærri	um	

eftirlitsvitjanirnar,	sí	pkt.	6.	Eisini	vórðu	ávís	

mál	tikin	upp	av	egnum	ávur,	sí	pkt.	4.2.

3.5. HAgtøL
Upplýsingarnar	 í	 hesum	 partinum	 av	

ársfrágreiðingini	eru	grundaðar	á	skrásetingina	

av	 nýggjum	 málum	 í	 skjalaskránni	 hjá	

Dátueftirlitinum	fyri	2012,	og	eru	sostatt	bara	

viðvíkjandi	nýggjum	málum.	Ein	stórur	partur	

av	 málunum	 hjá	 Dátueftirlitinum	 er	 ofta	

framhald	av	gomlum	málum,	 t.d.	broytingar	

í	givnum	 loyvum	ella	 fráboðanum.	Hesi	mál	

eru	 ikki	 tikin	 við	 í	 hetta	 yvirlitið,	 sum	 bara	

snýr	seg	um	mál,	sum	eru	stovnað	í	2012.

Í	 tíðarskeiðinum	 1.	 januar	 til	 31.	 desember	

2012	 vórðu	 223	 nýggj	 mál	 skrásett,	 og	 er	

hetta	ein	øking	á	7,2	%	í	mun	til	2011,	tá	207	

nýggj	mál	vórðu	stovnað.

myND 1 - Bólking av málum 2007 - 2012
Mynd	1	vísir	talið	av	málum	og	munnligum	fyrispurningum	frá	2007	til	og	við	2012.
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myND 2. Bólking av nýstovnaðum málum í 2012 í tølum
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3.6. muNNLIgIR FyRIspuRNINgAR
Í	 2007	 byrjaði	 Dátueftirlitið	 at	 skráseta	

munnligar	 fyrispurningar,	 sum	 vórðu	 av-

greiddir	 um	 telefon.	 Í	 hesum	bólki	 eru	bara	

skrásettir	 fyrispurningar,	 har	 borgarar	 ella	

myndugleikar	 fáa	 beinleiðis	 vegleiðing	 um-

vegis	telefon,	og	tað	ikki	snýr	seg	um	sam	skifti	

í	sambandi	við	verandi	ella	komandi	mál.

Í	 2012	 vórðu	 210	 munnligir	 fyrispurningar	

skrásettir.	 Á	 myndini	 niðanfyri	 sæst,	 hvussu	

teir	munnligu	fyrispurningarnir,	sum	vóru	av-

greiddir	í	2012,	kunnu	bólkast.

	

myND 5. muNNLIgIR FyRIspuRNINgAR

Vakmyndatól

Gransking

Starvsfólkaviðurskifti

KT-trygd

Sosialar netsíður

Ummæli/hoyring

P-tøl

Telefonsamskifti

Eftirlit

Innanhýsis mál

Upplýsing og fyribyrging

Annað

Málini kunnu í høvuðsheitum 
býtast upp á hesar evnisbólkar: 
Vakmyndatól 29
Gransking 22
Starvsfólkaviðurskifti 7
Kt-trygd 18
Sosialar netsíður 23
Ummæli/hoyring 10
P-tøl 9
Telefonsamskifti 5
Eftirlit  3
Innanhýsis mál  24
Upplýsing og fyribyrging 27
Annað  45
Íalt  223

myND 4. málsbýti í mun til evnisbólkar

Almennir myndugleikar, stovnar o.t.

Privatar fyritøkur, virkir, áhugabólkar o.t.

Privatpersónar

Kommunur

Málsbýti í mun til myndugleikar, fyritøkur, 
privatpersónar, kommunur og advokatar: 
Almennir myndugleikar, stovnar o.t. 63
Privatar fyritøkur, virkir, áhugabólkar o.t. 57
Privatpersónar  82
Kommunur  8
Íalt  210
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Almennir myndugleikar, stovnar o.t.

Fyrispurningarnir	 í	hesum	bólki	hava	serliga	

verið	um,	nær	og	hvussu	ymisk	skráseting	er	

loyvd,	nær	 talan	 er	 um	viðkvæmar	persóns-

upplýsingar,	og	nær	tað	er	 loyvt	at	víðarilata	

persónsupplýsingar	 sambært	 persónsupplýs-

ingarlógini.	 Í	nógvum	 førum	er	 talan	um,	at	

skúlar	hava	vent	sær	til	Dátueftirlitið,	har	spurt	

verður	 um	 myndir	 og	 videobrot	 á	 netinum.	

Ein	 afturvendandi	 spurningur	 hjá	 almennu	

myndugleikunum	 er,	 hvussu	 reglurnar	 eru	

fyri	nýtslu	av	p-talinum,	um	samankoyring	av	

upplýsingum	í	ymiskum	skráum,	um	innlit	og	

ymiska	starvsfólkaskráseting.	Fyrispurningar-

nir	í	sambandi	við	starvsfólkaskráseting	hava	

ofta	snúð	seg	um,	hvussu	ella	undir	hvørjum	

umstøðum	og	treytum	ein	arbeiðsgevari	kann	

fáa	 atgongd	 til	 ymiskar	 upplýsingar	 um	 síni	

starvsfólk.	Tað	kann	t.d.	vera	upplýsingar	úr	

teldupostskipanini	hjá	viðkomandi	starvsfólki	

og	 loggur	 av	 heimasíðuvitjan.	 Talan	 kann	

harafturat	verða	um	at	fáa	atgongd	til	starvs-

fólkaupplýsingar	 hjá	 fólki,	 ið	 eru	 í	 starvi,	 í	

sambandi	við	uppsagnartilgongd	og	hjá	fólki,	

ið	eru	farin	úr	starvi.

Privatar fyritøkur, virkir, áhugabólkar o.t.

Flestu	fyrispurningar	 frá	privatum	fyritøkum	

í	 2012	 snúðu	 seg	 um	 vakmyndatól	 og	 um	

nýtsluna	 av	 hesum.	 Eisini	 hava	 nógvir	 fyri-

spurningar	verið	um	p-talið,	har	spurt	verður	

nær	p-talið	kann	nýtast.	Harafturat	vóru	eisini	

nógvir	 fyrispurningar	 frá	 arbeiðsgevarum	

um	viðgerð	av	persónsupplýsingum	 í	 starvs-

fólkaviðurskiftum,	 har	 arbeiðsgevarar	 ynskja	

at	vita,	hvørjar	reglur	eru	galdandi	viðvíkjandi	

eftirkanning	 av	 heimasíðunýtslu	 hjá	 starvs-

fólki,	innlit	í	teldupostsamskifti	hjá	starvsfólki,	

nýtslu	av	sosialum	netmiðlum	o.s.v.	Ein	partur	

av	 hesum	 fyrispurningum	 um	 viðurskifti	

millum	 arbeiðsgevara	 og	 arbeiðstakara,	 hava	

snúð	seg	um	viðgerð	av	persónsupplýsingum,	

tá	starvsfólk	er	farið	úr	starvi.

Privatpersónar

Teir	 flestu	 fyrispurningarnir	 frá	 privatum	

borgarum	 snúgva	 seg	 um	 ymisk	 viðurskifti	

viðvíkjandi	sosialum	netmiðlum.	Spurt	verður	

t.d.	 hvussu	 ein	 bólkur	 ella	 følsk	 vangamynd	

kann	meldast,	hvussu	vangamynd	hjá	deyðum	

brúkara	verður	strikað	o.s.v.	Nógv	teir	

flestu	 fyrispurningarnir	 viðvíkjandi	

sosialum	 netmiðlum	 hava	 snúð	 seg	

um	Facebook.	Nógvir	fyrispurningar	

frá	 privatum	 borgarum	 hava	

somuleiðis	snúð	seg	um	p-talið,	og	

nær	 ein	 dátuábyrgdari	 hevur	 rætt	

til	 at	 skráseta	 hetta.	 Harafturat	

hava	 fyrispurningar	 verið	 um	

granskingarverkætlanir	 og	 um	 at	

fáa	viðgerðarloyvi	frá	Dátueftirlitinum.

Fyrispurningar	hava	eisini	verið	frá	persónum,	

ið	 eru	 farnir	úr	 starvi,	og	 sum	vilja	 vita,	um	

arbeiðsgevarin	kann	nýta	tilfar	og	upplýsingar,	

sum	liggja	í	teldupostskipanini	hjá	viðkomandi.	

At	enda	hava	nakrir	 fyrispurningar	verið	um	

vakmyndatól	 á	 arbeiðsplássinum,	 sum	 t.d.	

nær	tað	er	loyvt	at	hava	vakmyndatól	og	undir	

hvørjum	treytum.

Kommunur

Fyrispurningarnir	 frá	 kommunum	 í	 2012	

hava	 í	 høvuðsheitum	 snúð	 seg	 um	 nýtsluna	

av	p-tølum	hjá	borgarum,	har	kommunurnar	

ynskja	at	vita,	um	p-talið	kann	skrásetast	og	

undir	 hvørjum	 treytum.	 Eisini	 hava	 onkrir	

fyrispurningar	 snúð	 seg	 um	 víðarilatan	 av	

persónsupplýsingum,	 og	 undir	 hvørjum	

treytum	hetta	kann	gerast.

virksemi í 
árinum 2012
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3.7. LOyvIR Og FRÁBOÐANIR
Ein	 av	 høvuðsuppgávunum	 hjá	 Dátueftir-

litinum	 sambært	 §	 37	 í	 persónsupplýsingar-

lógini	 er	 at	 viðgera	 umsóknir	 um	 loyvir	 og	

fráboðanir.

Viðgerðarloyvi:

Eitt	 viðgerðarloyvi	 er	 eitt	 loyvi	 frá	

Dátueftirlitinum	um,	at	viðkomandi	stovnur,	

felag,	 persónur	 ella	 annar	 hevur	 loyvið	 at	

viðgera	ávísar	viðkvæmar	persónsupplýsingar	

til	eitt	ávíst	endamál	og	undir	ávísum	treytum.	

Viðgerðarloyvi	 eru	 oftast	 tíðaravmarkað.	

Søkjast	 kann	 um	 loyvi	 við	 at	 útfylla	 eitt	

oyðublað	á	heimasíðuni	hjá	Dátueftirlitinum,	

og	 senda	 tað	 inn	 umvegis	 heimasíðuna	 ella	

við	postinum.	Í	høvuðsheitum	krevst	loyvi	frá	

Dátueftirlitinum	til	eina	viðgerð,	tá	viðkvæmar	

persónsupplýsingar	 verða	 viðgjørdar,	 tó	

eru	 undantøk	 til	 hesa	 reglu.	 Viðkvæmar	

persónsupplýsingar	eru	upplýsingar	um:	lit	og	

ættarslag,	 um	 átrúnaðarliga,	 heimsspekiliga	

ella	 politiska	 sannføring,	 um	 revsiverd	 og	

kynslig	viðurskifti,	heilsustøðu,	yrkisfelagsligt	

tilknýti,	 munandi	 sosialar	 trupulleikar	 og	

onnur	 heilt	 privat	 viðurskifti.	 Í	 kunngerð	

nr.	 2	 frá	 25.	 februar	2004	um	undantøk	 frá	

reglunum	um	viðgerðarloyvi,	eru	ásett	ymisk	

undantøk	til	reglurnar	um	viðgerðarloyvi.

Fráboðan:

Tá	viðgerðarloyvi	ikki	krevst	til	eina	viðgerð,	

skal	 henda	 tó	 sum	 høvuðsregla	 fráboðast	

Dátueftirlitinum.	Hetta	merkir,	at	Dátueftirlitið	

skal	hava	eina	frágreiðing	um,	at	viðkomandi	

ætlar	 at	 viðgera	 ávísar	 persónsupplýsingar.	

Ein	 fráboðan	 kann	 gerast	 við	 at	 útfylla	 eitt	

oyðublað	 (fráboðanarskjal)	 á	 heimasíðuni	

hjá	 Dátueftirlitinum,	 og	 senda	 tað	 inn	 um	

heimasíðuna	 ella	 við	 postinum.	 Fráboðanin	

skal	 latast	Dátueftirlitinum	 í	 seinasta	 lagi	 30	

dagar,	 áðrenn	 viðgerðin	 er	 ætlað	 at	 byrja.	

Ein	 kunngerð	 er	 gjørd	 við	 undantøkum	

til	 fráboðanarskylduna.	 Hetta	 merkir	 í	

høvuðsheitum,	 at	 um	 persónsupplýsingar,	

sum	ikki	eru	viðkvæmar,	verða	viðgjørdar,	skal	

henda	viðgerð	ikki	fráboðast	Dátueftirlitinum.	

Flestu	fráboðanirnar,	sum	Dátueftirlitið	hevur	

fingið	hetta	árið,	hava	snúð	seg	um	umsóknir	

um	viðgerðarloyvir	og	fráboðanir.

3.7.1. Loyvi til verkætlanir
Dátueftirlitið	 hevur	 í	 2012	 givið	 loyvi	 til	

ymiskar	verkætlanir.	Av	hesum	verkætlanum	

kunnu	m.a.	nevnast	hesar:

3.7.2. verkætlan:
Hvussu skaðilig evni ávirka immunskipanina

Dátuábyrgdari:	Deildin	fyri	Arbeiðs-	og	

almannaheilsu	(Pál	Weihe)

Endamál:	At	kanna	hvussu	skaðilig	evni	

ávirka	immunskipanina.

Háttur:	Upplýsingarnar	verða	savnaðar	

manuelt	við	samtykki	frá	skrásetta.

Viðgerðarloyvi:	Loyvið	er	galdandi	til	

31.	desember	2013.
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3.7.3 verkætlan:
Autisma – samspæl millum ílegur og 
umhvørvi

Dátuábyrgdari:	Deildin	fyri	Arbeiðs-	og	

almannaheilsu	(Pál	Weihe)

Endamál: At	kanna	møguligt	samspæl	

millum	umhvørvi	og	ílegur	í	mun	til	autismu	

hjá	føroyingum.

Háttur: Upplýsingarnar	verða	savnaðar	

manuelt	við	samtykki	frá	skrásetta.

Viðgerðarloyvi:	Viðgerðarloyvi	varð	givið	

tann	19.	august	2011	við	ávísum	treytum.

Loyvið	er	galdandi	til	1.	juni	2015.

3.7.4. verkætlan: 
eksponering af perflourerede forbindelser 
(pFC) hos færinger – ændringer gennem  
10 år og kostrelationer

Dátuábyrgdari:	Deildin	fyri	Arbeiðs-	og	

almannaheilsu	(Jónrit	Halling)

Endamál:	At	kanna	PFC	eksponering	hjá	

føroyingum	gjøgnum	seinastu	10	árini	og	at	

kanna	møguligar	PFC	keldur	í	mati.

Háttur:	Upplýsingarnar	verða	savnaðar	

manuelt	við	samtykki	frá	tí	skrásetta.

Viðgerðarloyvi:	Loyvið	er	galdandi	til	

31.	juli	2013.

3.7.5. verkætlan:
Familjukanning av parkinsons sjúku

Dátuábyrgdari:	Deildin	fyri	Arbeiðs-	og	

almannaheilsu	(Maria	Skaalum	Petersen)

Endamál:	At	kanna	hvørja	ávirkan	

ættarbregði	hevur	fyri	Parkinsons	sjúku	í	

Føroyum.

Háttur:	Upplýsingarnar	verða	savnaðar	

manuelt	við	samtykki	frá	tí	skrásetta.

Viðgerðarloyvi:	Viðgerðarloyvið	varð	givið	

23.	februar	2011	við	ávísum	treytum.

Loyvið	er	galdandi	frá	1.	mars	2013	til	31.	

desember	2016.

3.7.6. verkætlan: 
Recovering substance abusers’ attitudes 
towards treatment

Dátuábyrgdari:	Majbritt	Olsen

Endamál:	 At	 kanna	 munin	 ímillum	 AA	

viðgerðarhættir	 og	 alternativar	 viðgerðar-

hættir	 út	 frá	 endurreisandi/fyrrverandi	 rús-

misbrúkarum,	ið	hava	verið	í	viðgerð	og	eftir-

viðgerð	í	Heilbrigdinum	og	AA	ella	Blákross.	

Endamálið	við	verkætlanini	er	at	kanna	teirra	

upplivingar	 og	 hugburð	 til	 viðgerðina,	 tey	

hava	fingið	og	 teirra	hugburð	 til	 alternativar	

viðgerðarhættir.

Háttur:	Upplýsingarnar	verða	savnaðar	við	

ljóðupptøku	við	samtykki	frá	skrásetta.

Viðgerðarloyvi:	Loyvið	er	galdandi	til	

9.	oktober	2012.

virksemi í 
árinum 2012
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3.7.7. verkætlan: 
screening for livmoderhalskræft på 
Færøerne

Dátuábyrgdari:	Turid	Hammer

Endamál:	 Verkætlanin	 “Screening	 for	

livmoderhalskræft	på	Færøerne”	er	serritgerð	

hjá	 dátuábyrgdaranum	 á	 útbúgvingini	

“Folke	sundhedsvidenskab	 ved	 Københavns	

Universitet”.

Háttur:	 Upplýsingarnar	 skulu	 viðgerast	 á	

Center	 for	Epidemiologi	og	Screening.	Upp-

lýsingarnar	 verða	 latnar	 frá	 Lands	sjúkra-

húsinum	í	Tórshavn.

Viðgerðarloyvi:	Loyvið	er	galdandi	til	

1.	november	2013.

3.7.8. verkætlan: 
Role perception of support pedagogues 
working with children with special needs in 
faroese kindergartens

Dátuábyrgdari:	Natascha	Johannesen

Endamál:	 At	 kanna	 og	 varpa	 ljós	 á,	 hvussu	

stuðulspedagogar	 hjá	 børnum	 við	 serligum	

tørvi	 skilja	 sín	 leiklut,	 tá	 arbeitt	 verður	 við	

hesum	børnum	á	dagstovninum.	Verkætlanin	

vil	serstakliga	leggja	dent	á	samstarvið	millum	

stuðulspedagogar	 og	 annað	 starvsfólk	 á	

stovninum.

Háttur:	 Upplýsingarnar	 verða	 savnaðar	

manuelt	við	samtykki	frá	skrásetta,	og	skulu	

nýtast	 í	 omanfyri	 nevndu	 verkætlan,	 har	

tær	 skulu	 knýtast	 at	 upplýsingum	 um	 m.a.	

heimsspekiliga	sannføring.

Viðgerðarloyvi:	Loyvið	er	galdandi	til	

30.	juni	2013

3.7.9. viðgerð av viðkvæmum upplýsingum:
í menniskjum góður tokki

Dátuábyrgdari:	Annlis	Bjarkhamar

Endamál:	 At	 veita	 fólki,	 sum	 eru	 í	 eini	

fíggjarligari	trongstøðu,	fíggjarligan	stuðul	at	

halda	jól	fyri.

Háttur:	 Allar	 innkomnar	 upplýsingar	 verða	

skrivaðar	á	 teldu.	Hereftir	verða	pappírsum-

sóknirnar	burturbeindar.

Viðgerðarloyvi:	Loyvið	er	galdandi	frá	

15.	november	2012	til	15.	desember	2012.

3.7.10. telefoninnlit
Dátueftirlitið	 hevur	 í	 2012	 móttikið	 4	 um-

sóknir	um	innlit	 í	útgreinaða	 telefonrokning	

sambært	 §	 15	 í	 persónsupplýsingarlógini.	

Søkjast	skal	um	loyvi	frá	Dátueftirlitinum	fyri	

at	fáa	fult	útgreinaða	telefonrokning,	tá	talan	

er	um	 telefonir	hjá	 virkjum	og	 stovnum,	 av	

tí	at	almennir	stovnar	og	fyritøkur	ikki	sjálv-

virkandi	 mugu	 skráseta,	 hvønn	 starvsfólkið	

samskiftir	við.

3.7.11. Aðrar verkætlanir, sum ikki hava 
kravt loyvi frá Dátueftirlitinum
Dátueftirlitið	hevur	í	2012	viðgjørt	aðrar	verk-

ætlanir,	har	niðurstøðan	hjá	Dátueftir	litinum	

hevur	 verið,	 at	 loyvi	 frá	 Dátueftirlitinum	

ikki	krevst	til	viðkomandi	verkætlanir.	Talan	

hevur	 verið	 um	 verkætlanir,	 har	 persónar	

ikki	 kunnu	 eyðmerkjast	 og	 um	 verkætlanir,	

har	 viðkvæmar	 persónsupplýsingar	 ikki	

hava	 verið	 viðgjørdar.	 Nevnast	 kann	 m.a.	

ein	 granskingarverkætlan,	 sum	 snýr	 seg	 um	
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heilsukanningar	 av	 børnum	 og	 ungum,	 har	

m.a.	spurt	var	 til	 royking	og	rúsdrekkavanar	

hjá	 ungum	 fólkaskúlanæmingum	 um	 13-15	

ára	aldur.

Ein	onnur	verkætlan,	 ið	ikki	kravdi	loyvi,	er	

ein,	 har	 fritíðarítriv	 hjá	 børnum	 og	 ávirkan	

teirra	á	tey,	verða	viðgjørd.

3.7.12. ílegusavnið 
(Fráboðaðar granskingarverkætlanir)
Ílegusavnið	 varð	 sett	 á	 stovn	 við	 løgtingslóg	

nr.	 62	 frá	 17.	 mai	 2005	 um	 gransking	 í	

manna	ílegum	 (Ílegulógin),	 og	 í	 §§	 3-5	 og	 7	

hevur	 Ílegusavnið	 lógarheimild	 at	 viðgera	

viðkvæmar	persónsupplýsingar.	Dátueftirlitið	

metir,	 at	 heimildin	 hjá	 Ílegusavninum	 í	 §§	

3-5	og	7	í	Ílegulógini	til	at	viðgera	viðkvæmar	

persónsupplýsingar,	eisini	fevnir	um	at	viðgera	

viðkvæmar	 persónsupplýsingar	 í	 ítøkiligu	

verkætlanunum.

Av	tí	at	Ílegusavnið	sostatt	hevur	lógarheimild	

at	 viðgera	 viðkvæmar	 persónsupplýsingar,	

krevst	 onki	 viðgerðarloyvi	 frá	 Dátueftirlit-

inum.	Hetta	eru	fylgur	av	reglunum	í	§	1,	nr.	

3	 í	kunngerð	nr.	2	 frá	25.	 februar	2004	um	

undantøk	 frá	 reglunum	 um	 viðgerðarloyvi,	

og	 hevur	 hetta	 við	 sær,	 at	 loyvi	 ikki	 krevst	

frá	 Dátueftirlitinum	 til	 ítøkiligu	 verkætlanir-

nar	hjá	Ílegusavninum,	men	at	hesar	tó	skulu	

fráboðast	 Dátueftirlitinum	 sambært	 §	 32	 í	

persónsupplýsingarlógini.	Dátueftirlitið	hevur	

upp	 á	 ítøkiligan	 fyrispurning	 svarað	 Ílegu-

savninum,	 at	mett	 verður	 ikki,	 at	 tað	ber	 til	

at	 gera	 eina	 fráboðan,	 sum	 fevnir	 um	 bæði	

generellu	skipanina	og	verkætlanir	sum	heild,	

orsakað	av,	at	viðgerðirnar	eru	ymiskar	í	mun	

til	 §	 34	 í	 persónsupplýsingarlógini.	 Verk-

ætlanirnar	 skulu	 sostatt	 fráboðast	 Dátueftir-

litinum	í	hvørjum	einstøkum	føri.

Í 2012 hevur Ílegusavnið fráboðað hesa 

verkætlar:
n	Heilsustøðan	hjá	berarum	av	GSD3a	í	

	 Føroyum
n	Psoriasisgenetik	i	den	færøske	befolkning	

	 –	en	populationsundersøgelse
n	Genetiske	markører	hos	personer	med	

	 multipel	sklerose	på	Færøerne
n	Forkanning	–	epidemiologisk	kanning	av	

	 carnitin	og	viðgonga	og	føðing

3.8. HOyRINgAR
3.8.1. Lógaruppskot
Dátueftirlitið	hevur	í	árinum	fingið	hesi	lógar-

uppskot	til	hoyringar:
n	Uppskot	til	løgtingslóg	um	broyting	í	

	 løgtingslóg	um	tryggingarvirksemi
n	Fíggjarlógaruppskot	fyri	2013
n	Uppskot	til	dagføring	av	tryggingarlógini
n	Uppskot	til	løgtingslóg	um	broyting	í	

	 persónsupplýsingarlógini	

virksemi í 
árinum 2012
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3.8.2. Kunngerðir
Dátueftirlitið	 hevur	 í	 árinum	 fingið	 hesar	

kunngerðir	til	ummælis:
n	Uppskot	til	kunngerð	um	alment	

	 kunngerðablað
n	Uppskot	til	kunngerð	um	broyting	í	

	 kunngerð	um	treytir	fyri	avreiðing	í		

	 Føroyum	og	uttanlands
n	Uppskot	til	kunngerð	um	veiðihagtøl,	

	 landingar	og	avreiðingar	av	fiski	og		 	

	 fiskaúrdráttum
n	Uppskot	til	kunngerð	um	gymnasialar	

	 miðnámsútbúgvingar	(undirvísingar-	

	 kunngerðin)
n	Uppskot	til	kunngerð	um	upptøku	í	

	 gymnasialu	miðnámsútbúgvingarnar		

	 (upptøkukunngerðin)
n	Uppskot	til	kunngerð	um	lestrar-	og	

	 skilhaldsreglur	í	gymnasialu	miðnáms-	

	 útbúgvingunum
n	Uppskot	til	kunngerð	um	lærararáð,	

	 samstarvsnevnd,	næmingaráð	o.a.
n	Uppskot	til	kunngerð	um	próvtalsstiga	og	

	 døming	í	gymnasialu	miðnáms-	

	 útbúgvingunum
n	Uppskot	til	kunngerð	um	próvtøkur	í	

	 miðnámsútbúgvingunum		

	 (próvtøkukunngerðin)		

3.8.3. Kt-politikkur
Almennir	 myndugleikar	 hava	 í	 árinum	 vent	

sær	 til	 Dátueftirlitið	 við	 fyrispurningum	 um	

ymiskt	í	samband	við	kt-trygd	og	kt-politikk	

yvirhøvur.	Dátueftirlitið	hevur	í	hesum	sam-

bandi	 kannað,	 um	 kt-	 politikkurin	 er	 bein-

leiðis	í	stríð	við	persónsupplýsingarlóg	gávuna	

og	 annars	 vegleitt	 og	 ráðgivið	 um	 ymisk	

viðurskifti	í	hesum	sambandi.

3.9. vegLeIÐINgAR
Dátueftirlitið	 leggur	 stóran	 dent	 á	 at	 fram-

leiða	vegleiðingar	fyri	ymisku	økini	sum	liður	

í	 tí	 fyribyrgjandi	arbeiðinum.	Á	heimasíðuni	

www.dat.fo	eru	allar	vegleiðingarnar	at	finna.
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4.1. ymIsK mÁL
Í	hesum	partinum	av	ársfrágreiðingini	er	ein	

stutt	 lýsing	av	einstøkum	útvaldum	málum	í	

2012.

4.1.1. teldupostur hjá 
starvsfólki
Dátueftirlitið	 hevur	 fingið	

ein	 fyrispurning	um	 til	ber	

at	 fáa	 sín	 egna	 Outlook	

postkassa	fluttan	til	sín	persónliga,	tá	persónur	

fer	úr	starvi.

Dátueftirlitið	vísti	á,	at	teldan,	sum	verður	brúkt	

á	 arbeiðsplássinum,	 er	 eitt	 arbeiðs		amboð,	

sum	 arbeiðsgevarin	 eigur,	 og	 at	 teldupostur	

í	 samband	 við	 arbeiði,	 tískil	 má	 roknast	

sum	 arbeiði	 gjørt	 vegna	 arbeiðsgevaran.	

Dátueftirlitið	 metti	 tó,	 at	 arbeiðsgevarin	

eigur	 at	 geva	 arbeiðstakaranum	 høvi	 til	 at	

rudda	upp	í	privatum	teldupostum,	sum	ikki	

hava	við	 arbeiðið	 at	 gera.	Hetta	kundi	 eisini	

verið	 gjørt	 saman	 við	 einum	 álitisfólki,	 um	

arbeiðsgevarin	kravdi	tað,	hetta	fyri	at	tryggja,	

at	arbeiðstilfar	ikki	bleiv	burturbeint.

Dátueftirlitið	 mælti	 annars	 til,	 at	 starvsfólk	

halda	 privatan	 teldupost	 og	 teldupost,	 sum	

hevur	samband	við	arbeiði,	burtur	frá	hvørjum	

øðrum	 við	 m.a.	 at	 gera	 serligar	 mappur	 til	

privatan	 teldupost,	 og	 at	 privat	 skjøl	 v.m.	

verða	goymd	fyri	seg.

4.1.2. Nýtsla av ipad á 
matstovum til matskrá
Ein	 blaðstjóri	 boðaði	 um	

telefon	 frá,	 at	 ein	 matstova	

nýtti	 iPad	 sum	 matarskrá,	

og	at	viðskiftafólkini	kundu	taka	myndir	við	

iPad’inum.	Matstovan	strikaði	ikki	myndirnar,	

og	 sostatt	 kundu	 onnur	 viðskiftafólk	 síggja	

myndir	 av	 øðrum	 vitjandi	 á	 matstovuni.	

Blaðstjórin	greiddi	frá,	at	hann	visti	um	fólk,	

ið	 høvdu	 havt	 eina	 keðiliga	 uppliving	 av	

hesum	á	umrøddu	matstovu.

Áðrenn	kæran	kundi	takast	upp	til	viðgerðar,	

skuldi	 støða	 takast	 til,	 um	 blaðstjórin	

kundi	 kæra	 matstovuna,	 tá	 hann	 bert	 visti	

um	 fólk,	 sum	 høvdu	 verið	 úti	 fyri	 einari	

keðiligari	 hending.	 Tað	 er	 ásett	 í	 §	 26,	 stk.	

1,	 í	 persónsupplýsingarlógini,	 at	 skrásetti	

kann	 átala,	 at	 persónsupplýsingar	 um	 hann/

hana	verða	viðgjørdar.	Tann	skrásetti	er	tann	

persónurin,	ið	metir	seg	hava	verið	fyri	órætti.	

Sambært	§	30	í	Persónsupplýsingarlógini	kann	

skrásetti	klaga	til	Dátueftirlitið	um	viðgerð,	ið	

viðvíkur	honum	ella	henni.	Harafturat	er	ásett	

í	 §	 37,	 nr.	 1,	 at	 Dátueftirlitið	 eftir	 klagu	 frá	

skrásetta	skal	ansa	eftir,	at	viðgerð	fer	 fram	í	

samsvari	við	lógina.

Málið	varð	lagt	fyri	Dáturáðið	til	viðgerðar	og	

skuldi	tað	taka	støðu	til,	um	blaðstjórin	kundi	

metast	sum	partur	av	málinum,	av	tí	at	hann	

visti	um	onkran,	ið	hevði	verið	úti	fyri	einari	

keðiligari	hending	orsakað	av,	at	til	bar	at	taka	

myndir	við	iPad’um	hjá	matstovuni.

4

@
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Dáturáðið	 samtykti	út	 frá	nevndu	ásetingum	

í	persónsupplýsingarlógini,	at	blaðstjórin	ikki	

hevði	 partsstatus	 í	 málinum,	 og	 sostatt	 ikki	

var	 at	 meta	 sum	 partur	 av	 málinum.	 Tískil	

kundi	hann	ikki	klaga	umrøddu	matstovu.

4.1.3. p-tøl frá tórshavnar 
Kommunu
Eitt	fakfelag	sendi	Dátueftir-

litinum	 eina	 umbøn	 um	

loyvi	 at	 fáa	 Tórshavnar	

Kommunu	 at	 útflýggja	 persónsupplýsingar	 í	

samband	við	endurgjald	av	 lønarmissi	vegna	

verkfall.

Fakfelagið	 hevði	 heitt	 á	 Tórshavnar	 Kom-

munu	 um	 at	 fáa	 útflýggjað	 eitt	 yvirlit	 yvir,	

hvussu	tey	høvdu	trekt	teirra	starvsfólk	í	løn	

undir	 verkfallinum.	 Fakfelagið	 hevði	 tørv	 á	

at	 fáa	upplýst	upphæddina,	 ið	trekt	varð,	og	

kontonummar	og	p-tal	fyri	at	fáa	sett	endur-

gjaldið	inn	á	konturnar	hjá	starvsfólkunum.

Dáturáðið	 hevði	 áður	 tikið	 avgerð	 í	 einum	

líknandi	 máli	 um,	 at	 tað	 ikki	 er	 heimild	 í	

persónsupplýsingarlógini	 at	 víðarilata	 p-talið	

frá	 einum	 almennum	 myndugleika	 til	 eitt	

privat	 felag	 uttan	 samtykki.	 Fyri	 at	 privat	

feløg	 kunnu	 viðgera	 upplýsingar	 um	 p-tøl,	

skal	 viðgerðin	verða	heimilað	 í	 lóg,	 ella	 skal	

nágreiniligt	 samtykki	 frá	 skrásetta	 fyriliggja,	

sambært	 §	 11,	 stk.	 2	 í	 persónsupplýsingar-

lógini.

Tórshavnar	 Kommuna	 hevði	 sostatt	 ikki	

heimild	til	at	víðarilata	upplýsingar	um	p-tal	

til	fakfelagið	uttan	nevnda	samtykki.

4.1.4. telduinnbrot í Hoydølum
Tað	 bleiv	 umrøtt	 í	 fjølmiðlunum,	 at	 nakrir	

næmingar	 í	 Hoydølum	 høvdu	 fingið	 ávaring	

ella	 átalu	 fyri	 at	 bróta	 seg	 inn	 í	 telduskipan	

skúlans	og	broyta	upplýsingar	um	fráveru.

Í	hesum	sambandi	bað	Dátueftirlitið	um	eina	

frágreiðing	frá	skúlanum	um,	hvussu	hesi	mál	

blivu	handfarin	og	hvørji	stig	skúlin	hevði	tikið	

fyri	at	bøta	um	trygdina.

Skúlin	 kom	 við	 einari	 frágreiðing,	 har	 tey	

ásannaðu	 at	 dátutrygdin	 haltaði	 á	 nøkrum	

økjum,	 og	 at	 stig	 vórðu	 tikin	 til	 at	 bøta	 um	

trygdina,	 soleiðis	 at	 mál	 av	 slíkum	 slag	 ikki	

kundu	endurtaka	seg.

Dátueftirlitið	 metti,	 at	 tey	 trygdartiltøk,	 sum	

skúlin	 ætlaði	 at	 seta	 í	 verk,	 vóru	 viðvirkandi	

til	at	betra	um	trygdina	á	skúlanum.	Tó	mælti	

Dátueftirlitið	 til,	 at	 kunning	 av	 lærarum	 og	

næmingum	bleiv	løgd	í	meira	skipaðar	karmar.

Hetta	 kann	 skúlin	 í	 praksis	 gera	 á	 tann	 hátt,	

at	 nýggir	 næmingar	 og	 lærarar	 við	 ársbyrjan	

fáa	 kunning	 um	 reglurnar,	 sum	 eru	 galdandi	

á	 skúlanum,	 trygdartiltøk	 og	 avleiðingar	 av	

at	 bróta	 reglurnar.	 Eisini	 eiga	 mannagongdir	

at	 verða	 fyri,	 hvussu	 eftirlit	 verður	 framt	 og	

Dátueftirlitið	 mælti	 til,	 at	 álitisfólk	 e.l.	 eru	 til	

staðar,	meðan	eftirlitið	verður	framt.

4.1.5. misbrúk á 
Facebook
Ein	 kvinna	 vendi	 sær	

til	 Dátueftirlitið	 vegna	

eina	 vinkonu,	 sum	 bleiv	

niðurgjørd,	 happað	 og	 eyðmýkt	 á	 Facebook	

av	einum	fyrrverandi	unnusta,	og	spurdi	hvat	

kundi	gerast	fyri	at	steðga	hesum.

Dátueftirlitið	svaraði	kvinnuni	og	vísti	á,	at	 í	

tílíkum	 málum,	 har	 tað	 serliga	 snýr	 seg	 um	

reglur	 um	 talufrælsi,	 er	 tað	 avmarkað	 hvat	

Dátueftirlitið	 kann	 gera.	 Dátueftirlitið	 mælir	
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vanliga	fólki	til	at	royna	at	tosa	við	viðkomandi	

sum	 happar	 fyri	 at	 fáa	 viðkomandi	 at	 strika	

tað,	sum	skrivað	er.

Um	 hetta	 ikki	 hjálpir,	 er	 ein	 møguleiki	 at	

skriva	til	Facebook.	Av	tí	at	Facebook	ikki	er	

ein	 føroysk	 netsíða,	 kann	 Dátueftirlitið	 ikki	

geva	Facebook	boð	ella	áleggingar.

Dátueftirlitið	 vísir	 til	 ymsar	 møguleikar	 at	

melda	 vangamyndir	 og	 innihald	 annars	 á	

Facebook	hjá	fólki,	sum	hava	verið	fyri	ágangi	

á	netinum,	ella	sum	á	annan	hátt	ynskja	at	fáa	

upplýsingar	ella	myndir	strikaðar.

Ein	annar	møguleiki	er	eisini	at	melda	málið	

til	 løgregluna,	 men	 so	 skal	 ein	 sjálvur	 føra	

málið,	 t.v.s.	heita	á	sakførara	at	umboða	seg,	

av	tí	at	tað	í	slíkum	førum	snýr	seg	um	privata	

pátalu.

4.1.6. privat vakmyndatól
Dátueftirlitið	 fær	 javnan	

fyrispurningar	 viðvíkjandi	

privatpersónum,	 sum	 fáa	

sær	 vakmyndatól	 á	 síni	

egnu	 hús,	 og	 vilja	 hava	 at	 vita,	 um	 hetta	 er	

loyvt.

Fleiri	 ymsar	 lógir	 og	 ásetingar	 gera	 seg	

galdandi,	 tá	 talan	 er	 um	 vakmyndatól	 ella	

aðrar	 líknandi	 upptøkur.	 Dátueftirlitið	

vísir	 vanliga	 í	 fyrstu	 atløgu	 til	 §	 3,	 stk.	 2,	 í	

persónsupplýsingarlógini.	 Tá	 talan	 er	 um	

vakmyndatól,	 sum	 privatpersónar	 seta	 upp	

til	egna	privata	nýtslu,	er	henda	viðgerð	ikki	

fevnd	av	persónsupplýsingarlógini.

Talan	 kann	 tó	 verða	 um	 upptøkur,	 ið	 eru	

fevndar	av	“lov	om	forbud	mod	privates	TV-

overvågning”,	ið	er	galdandi	fyri	upptøkur,	ið	

privatpersónar	og	privat	vinnurekandi	standa	

fyri.

§	1	í	hesi	lógini	er	soljóðandi:

Stk.	 1:	 Private	 må	 ikke	 foretage	 TV-over-

vågning	af	gade,	vej,	plads	eller	lignende	om-

råde,	som	benyttes	til	almindelig	færdsel.

Stk.	2:	Ved	TV-overvågning	forstås	ved	varende	

eller	 regelmæssigt	 gentagen	 personovervåg-

ning	 ved	 hjælp	 af	 fjernbetjent	 eller	 automa-

tisk	 virkende	 TV-kamera,	 fotografi	apparat	

eller	 lignende	apparat.	Lovens	regler	om	TV-

overvågning	finder	tilsvarende	anvendelse	på	

opsætning	af	sådant	apparat	med	henblik	på	

overvågning.

Sostatt	kunnu	borgarar	ikki	hava	vakmyndatól,	

ið	 gera	 upptøkur	 uttanfyri	 egið	 grundøkið,	

t.v.s.	har	gøtur,	vegir	o.a.	verður	filmað.

Viðvíkjandi	 upptøku	 av	 grannahúsum	

og	 møguligum	 tilhoyrandi	 stykki	 hjá	

grannahúsinum	 eru	 ásetingar	 at	 finna	 í	

revsilógini	 um	 at	 taka	 myndir	 ella	 gera	

upptøkur	av	privatari	ogn	og	grundstykkjum	

hjá	 øðrum,	 ið	 er	 at	 meta	 sum	 “ikke	 frit	

tilgængeligt	 sted”.	 §	 264	 a	 í	 revsilógini	 er	

soljóðandi:	 “Den,	 som	 uberettiget	 fotograferer	

personer,	 der	 befinder	 sig	 på	 et	 ikke	 frit	

tilgængeligt	sted,	straffes	med	bøde	eller	 fængsel	

indtil	6	måneder.	Det	samme	gælder	den,	der	ved	

hjælp	 af	 kikkert	 eller	 andet	 apparat	 uberettiget	

iagttager	sådanne	personer”.

Niðurstøðan	 er	 sostatt,	 at	 hóast	 persóns-

upplýsingarlógin	ikki	fevnir	um	slíka	viðgerð,	

kann	talan	verða	um	upptøkur	í	stríð	við	aðra	

lóggávu.
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4.1.7. Nýtsla av p-tali í 
teldupostum frá tAKs
Dátueftirlitið	 fekk	 ein	 fyri-

spurning	 frá	 TAKS	 um	 tað	

var	 loyvt	 at	 senda	 teldu-

postar,	 ið	 innihalda	 persónligar	 upplýsingar	

við	m.ø.	p-tali.

Dátueftirlitið	 svaraði	 TAKS	 soleiðis:	

Eyðmerkingar	upplýsingar	 og	 p-tøl	 eru	

ikki	 at	 meta	 sum	 viðkvæmar	 upplýsingar,	

og	 er	 tað	 sostatt	 ikki	 eitt	 krav,	 at	 hesar	

upplýsingar	 verða	 bronglaðar,	 tá	 tær	 verða	

sendar	 umvegis	 internetið	 til	 t.d.	 borgarar.	

P-talið	er	 tó	ein	serlig	upplýsing	sbrt.	§	11	 í	

persónsupplýsingarlógini,	sum	ikki	má	gerast	

alment	 kend	 v.m.,	 og	 Dátueftirlitið	 mælir	

tí	 til,	 at	 henda	 upplýsing	 verður	 bronglað,	

tá	 hon	 verður	 send	 við	 telduposti	 út	 um	

netið	hjá	TAKS	sum	t.d.	til	ein	borgara.	Sum	

dátuábyrgdari	 skal	 TAKS	 við	 tekniskum	 og	

fyriskipanarligum	 tiltøkum	 tryggja	 sær,	 at	

persónsupplýsingar	ikki	av	tilvild	ella	ólógliga	

verða	burturbeindar,	burturmistar	ella	minka	

í	virði,	og	at	óviðkomandi	ikki	fáa	kunnleika	

til	 upplýsingarnar,	 misbrúka	 tær	 ella	 annars	

ólógliga	 viðgera	 tær,	 sambært	§	31,	 stk.	3,	 í	

persónsupplýsingarlógini.	Sostatt	er	tað	TAKS,	

ið	hevur	ábyrgdina	av,	at	persónsupplýsingar	

við	 telduposti	 ikki	 koma	 óviðkomandi	 í	

hendi,	og	tískil	mælir	Dátueftirlitið	altíð	til,	at	

teldupostar	við	p-tølum	verða	bronglaðir.

4.1.8. viðkvæmar 
persóns  upplýsingar 
óbronglaðar
Ein	 kommunulækni	 vendi	

sær	 til	 Dátueftirlitið	 við	

einum	fyrispurningi	um	at	senda	viðkvæmar	

upplýsingar	við	 telduposti,	og	um	sjúklingar	

kunnu	 lata	 samtykki	 til,	 at	hesir	 teldupostar	

verða	sendir	óbronglaðir.

Ásetingarnar	 í	 persónsupplýsingarlógini	 um	

viðgerð	av	persónsupplýsingum	áleggja	dátu-

ábyrgdarum	 at	 tryggja,	 at	 upplýsingar	 ikki	

koma	óviðkomandi	í	hendi.

Dátueftirlitið	 metir,	 at	 hesar	 ásetingar	

um	 trygd	 í	 samband	 við	 viðgerð	 av	

persónsupplýsingum	 ikki	 kunnu	 frávíkjast,	

og	skulu	sostatt	til	eina	og	hvørja	tíð	virðast.	

Eitt	 samtykki	 frá	 skrásetta	 um	 at	 linka	

trygdina,	 sum	 t.d.	 við	 at	 senda	 óbronglaðar	

teldupostar	við	heilsuupplýsingum,	kann	ikki	

frítaka	 dátuábyrgdaranum	 fyri	 ábyrgd.	 Eitt	

slíkt	samtykki	til	at	linka	um	trygdarkrøvini,	

er	 ein	hættislig	 leið,	 av	 tí,	 at	 tað	kann	verða	

torført	 at	 síggja	 avleiðingarnar	 av	 hesum.	

Tað	 er	 eisini	 ivasamt,	 um	 allir	 sjúklingar	

eru	 førir	 fyri	 at	 síggja,	 hvørjar	 avleiðingar	

kunnu	 standast	 av	 einum	 slíkum	 samtykki.	

Niðurstøðan	 er	 sostatt,	 at	 teldupostar	 við	

viðkvæmum	persónsupplýsingum	altíð	skulu	

bronglast,	hóast	sjúklingar	geva	samtykki	til,	

at	teldupostarnir	kunnu	sendast	óbronglaðir.

4.1.9. Kt-politikkur hjá einari kommunu til 
hoyrinar
Dátueftirlitið	 fekk	 KT-trygdarpolitikkin	 hjá	

einari	kommunu	til	hoyringar.

Dáturáðið	hevur	áður	umrøtt	leiklutin	hjá	Dátu-

eftirlitinum	í	samband	við,	at	KT-politikkur	frá	

kommunum	 verður	 sendur	 Dátueftirlitinum.	

Niðurstøðan	varð,	at	tað	ikki	er	uppgávan	hjá	

Dátueftirlitinum	at	góðkenna	KT-politikk,	men	

at	Dátueftirlitið	kann	vegleiða	og	ráðgeva	alment	

um	krøvini	í	trygdarkunngerðini.	Eru	ásetingar	

í	 KT-politikkinum,	 ið	 greitt	 stríður	 ímóti	

Ávís útvald mál 
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ásetingunum	 í	 persónsupplýsingarlóggávuni,	

verður	víst	á	hetta.

Í	hesum	ítøkiliga	føri	tilskilaði	kommunan	sær	

m.a.	 rætt	 til	 at	 kanna	 postskipanir	 og	 aðrar	

skipanir	 hjá	 starvsfólki,	 ið	 annaðhvørt	 eru	

sjúk	ella	í	feriu,	og	til	at	lata	upp	og	møguliga	

víðarisenda	 teldupostar,	 ið	 verða	 sendir	 til	

starvsfólk,	 ið	 ikki	 arbeiða	 hjá	 kommununi	

longur.	 Ein	 tílíkur	 politikkur	 er	 í	 stríð	 við	

persónsupplýsingarlógina.	 Í	 flestu	 førum	 viga	

atlitini	til	starvsfólkini	tyngri	enn	áhugamálini	

hjá	 arbeiðsgevara	 at	 kanna	 teldupostar.	

Kommunan	 hevði	 harafturat	 sett	 forboð	 fyri,	

at	 starvsfólk	 sendu	 ella	 móttóku	 teldupost,	

ið	 ikki	 hevur	 samband	 við	 arbeiði,	 gjøgnum	

teldupostskipanina	á	arbeiðsplássinum.

Dátueftirlitið	 vísir	 á,	 at	 kommunan	 ikki	

kann	 seta	 forboð	 ímóti,	 at	 starvsfólk	

móttaka	 privatan	 teldupost,	 tá	 talan	 er	 um	

personifiseraðar	teldupostadressur	við	fornavni	

á	starvsfólki	sum	t.d.	 fornavni@kommuna,	 ið	

harafturat	liggur	alment	frammi	á	heimasíðuni	

hjá	 kommununi.	 Ynskir	 kommunan	 ikki,	 at	

starvsfólk	 skulu	 móttaka	 privatan	 teldupost,	

mugu	 teldupostadressurnar	 broytast	 soleiðis,	

at	teldupostar	ikki	longur	kunnu	sendast	til	ein	

ávísan	persón.

4.1.10. vakmyndatól á 
røktarheimi
Eitt	røktarheim	hevði	ætlan	

um	at	seta	upp	vakmyndatól	

á	 røktarheiminum,	 tí	

ætlanin	var	 at	 spara	 eina	náttarvakt,	 og	 setti	

fram	 fyrispurning	 um,	 hvussu	 Dátueftirlitið	

fyrihelt	 seg	 til	 tað.	 Vakmyndatólini	 skuldu	

setast	upp	í	gongd	og	uppihaldsrúmi	og	ikki	

í	kømrunum.

Málið	varð	lagt	fyri	Dáturáðið	til	viðgerðar	og	

støðutakan.	Dáturáðið	kom	til	ta	niðurstøðu,	

at	fyrilitini	fyri	búfólkunum	vigaðu	sera	nógv	

í	hesum	sambandi,	av	tí	at	talan	júst	var	um	

bústaðin	hjá	búfólkunum,	har	øll	eiga	at	hava	

rætt	 til	umfatandi	vernd	av	privatlívi	 sínum.	

Mett	 varð	 sostatt,	 at	 atlitini	 til	 búfólkini	

viga	 meira	 enn	 upplýstu	 áhugamálini	 hjá	

røktarheiminum	sambært	§	9,	 stk.	1,	nr.	6	 í	

persónsupplýsingarlógini,	og	at	heimild	tískil	

ikki	er	fyri	at	seta	upp	hesi	vakmyndatól.

4.1.11. vakmyndatól í fótbóltsskýli
Ein	 kommuna	 søkti	 um	 loyvi	 at	 seta	 upp	

vakmyndatól	 í	 einum	 fótbóltsskýli.	 Hetta	

tí,	 at	 nógv	 herverk	 varð	 gjørt	 á	 setrini,	 sum	

eru	í	skýlinum.	Kommunan	helt	at	allarhelst	

var	 talan	um	ungdóm,	 ið	 sat	 í	 skýlinum	um	

kvøldarnar	 og	 næturnar.	 Ætlanin	 var	 at	 seta	

upp	tvey	vakmyndatól,	sum	vístu	setrini	fyri	

at	fyribyrgja	herverkinum.

Talan	var	um	fyrsta	kommunala	fyrispurning	

um	at	seta	upp	vakmyndatól	á	einum	stadion-

øki,	og	málið	varð	tískil	lagt	fyri	Dáturáðið	til	

prinsippiella	støðutakan.

Dáturáðið	 avgjørdi	 á	 dáturáðsfundi,	 at	

vakmyndatólini	 bert	 kunnu	 tendrast,	 tá	

stadionøkið	 er	 læst,	 og	 sostatt	 tá	 persónar	

av	 órøttum	 eru	 í	 skýlinum.	 Tað	 er	 tískil	

ikki	 heimild	 fyri,	 at	 kommunan	 hevur	

vakmyndatólini	tendraði,	meðan	stadionøkið	

er	opið,	og	skulu	tí	ongar	upptøkur	gerast,	fyrr	

enn	stadionøkið	er	 læst	fyri	almenninginum.	

Tað	er	harafturat	ein	treyt,	at	vakmyndatólini	

ikki	 skulu	 gera	 upptøkur	 uttanfyri	 sjálvt	

skýlið.
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4.1.12. persóns-
upplýsingar í samband við 
skrásetingar- og hagtals-
skipan
Ítróttarsamband	Føroya	setti	

fram	fyrispurning	í	sambandi	við,	at	tey	í	eina	

tíð	høvdu	arbeitt	við,	at	gera	ein	hagtals	grunn	

yvir	øll	ítróttarfólk	í	landinum	í	einari	skipan,	

ið	eitur	Askur.	Ítróttarfeløgini	skrásettu	sjálvi	

nýggjar	limir	og	høvdu	atgongd	til	upplýsingar	

um	egnar	limir.	Bert	ÍSF	sá	upp	lýsingarnar	um	

øll	 ítróttarfólkini.	 Í	 hesi	 skipan	 skuldu	 allar	

vanligar	eyðmerkingarupp	lýsingar	 skrásetast,	

og	harafturat	hevði	 ÍSF	ynski	um	at	skráseta	

passnummar	og	p-tal	hjá	øllum.	Hetta	skuldi	

lætta	 um,	 tá	 ítróttarfólk	 fóru	 av	 landinum	

viðvíkjandi	m.ø.	trygging.

Dátueftirlitið	kunnaði	Ítróttarsamband	Føroya	

um,	 at	 fyri	 at	 kunna	 skráseta	 p-talið	 hjá	

skrásettum	persónum,	 skuldi	 ÍSF	hava	antin	

lógar	heimild	 til	 skrásetingina	 ella	 samtykki	

frá	hvørjum	einstøkum	persóni.	Tískil	vórðu	

ætlanirnar	 um	 at	 skráseta	 p-tal	 og	 pass-

nummur	sleptar.

Dátueftirlitið	mælti	til,	at	ÍSF	gjølliga	kunnaði	

øll	 ítróttarfeløgini	um,	at	allir	 íðkarar	skuldu	

kunnast	um	nýggju	skrásetingarskipanina	hjá	

ÍSF,	og	at	íðkarar	blivu	skrásettir	í	hesi	skipan.	

Tá	 talan	 var	 um	 nýggjar	 limir,	 kundu	 teir	

kunnast	 á	 tilmeldingarskjalinum,	 tá	 einstaka	

felagið	innsavnaði	limaupplýsingarnar.

Viðvíkjandi	 børnum	 bleiv	 kunnað	 um,	 at	

børn	 vanliga	 hava	 størri	 vernd	 enn	 vaksin,	

og	tískil	mælti	Dátueftirlitið	til,	at	øll	foreldur	

blivu	kunnaði	um	skipanina,	og	skuldu	geva	

samtykki	 til,	 at	 børn	 teirra	 vórðu	 skrásett	 í	

skipanini	hjá	ÍSF.

4.1.13. viðgerð av p-tali við kortaktivering
Dátueftirlitið	 fekk	 ein	 fyrispurning	 frá	

føroysku	 peningastovnunum	 í	 samband	 við,	

at	 teir	 ætlaðu	 at	 brúka	 tey	 3	 síðstu	 tølini	 í	

p-talinum	sum	aktiveringskotu,	tá	fólk	skulu	

aktivera	nýggj	gjaldskort.

Umboðini	 fyri	 peningastovnarnar	 vístu	 á,	 at	

henda	 loysnin	 longu	 bleiv	 nýtt	 í	 Danmark.	

Somuleiðis	 bleiv	 upplýst,	 at	 skipanin	 eftir	

ætlan	skuldi	verða	galdandi	fyri	øll	gjaldskort,	

sum	bankarnir	útflýggjaðu.

Dátueftirlitið	 avgjørdi	 at	 leggja	 málið	 fyri	

Dáturáðið	til	støðutakan.

Dáturáðið	 avgjørdi,	 eftir	 at	 hava	 verið	 í	

samband	 við	 danska	 dátueftirlitið	 og	 onnur	

serkøn	 fólk	 á	 økinum,	 at	 talan	 var	 um	

viðgerð	 av	 p-talinum	 sambært	 §	 11,	 stk.	

2,	 í	 persónsupplýsingarlógini.	 Føroysku	

peninga	stovnarnir	 mugu	 sostatt	 hava	 antin	

lógar	heimild	 til	 viðgerðina,	 ella	 samtykki	 frá	

korthaldaranum	sambært	nevndu	áseting.

4.1.14. Innbrot á ymsar 
føroyskar heimasíður
Anonymous,	 sum	 er	

ein	 altjóða	 bólkur	 fyri	

teldusníkar,	 hevði	 sum	 ein	

partur	 av	 stríðnum	móti	 grindadrápi	hackað	

seg	inn	á	tíggju	føroyskar	heimasíður.	Úrslitið	

var	 m.a.,	 at	 brúkaranøvn,	 teldupostar	 og	

loyniorð	nú	lógu	alment	á	netinum.

Dátueftirlitið	gjørdi	í	hesum	sambandi	vart	við,	

at	øll	trygdarbrot	í	føroyskum	telduskipanum	

skuldu	 fráboðast	Dátueftirlitinum	 sbrt.	 grein	

6,	 stk.	 3,	 í	 trygdarkunngerðini.	 Hetta	 varð	

ikki	gjørt	í	hesum	ítøkiliga	føri.	Dátueftirlitið	

Ávís útvald mál 
í 2012
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setti	 seg	 síðani	 í	 samband	 við	 teir	 tíggju	

heimasíðuveitararnar,	 sum	 vórðu	 raktir	 av	

álopinum,	 fyri	 at	 vita,	 hvussu	 trygdarbrotið	

bleiv	handfarið,	og	hvørji	trygdartiltøk	annars	

vórðu	sett	í	verk.

Teimum,	sum	nýttu	tænasturnar	hjá	hackaðu	

síðunum	 ella	 á	 annan	 hátt	 høvdu	 verið	 í	

samband	við	hesar	síður,	mælti	Dátueftirlitið	

til	 at	 broyta	 loyniorðið	 beinanvegin,	 um	 tað	

ikki	longu	var	gjørt.	Um	hetta	sama	loyniorð	

varð	nýtt	aðrastaðni,	skuldi	tað	eisini	broytast	

har.	 Annars	 varð	 mælt	 til	 at	 hava	 sum	 vana	

at	 broyta	 loyniorð	 regluliga	 í	 minsta	 lagi	 3.	

hvønn	mánað	og	ikki	at	nýta	sama	loyniorð	á	

fleiri	støðum.

Dátueftirlitið	 gjørdi	 somuleiðis	 vart	 við,	

at	 heimasíður,	 sum	 goyma	 loyniorð	 hjá	

brúkarum,	 eiga	 at	 brongla	 hesi	 loyniorð.	

Harumframt	 eiga	 allir	 heimasíðuveitarar	 at	

ansa	 eftir,	 at	 trygdin	 á	 teirra	 heimasíðum	 er	

dagførd,	 so	 sleppast	 kann	 undan	 slíkum	

álvarsligum	holum	í	trygdini.

Ingunn	 Eiriksdóttir,	 táverandi	 stjóri	 í	

Dátueftirlitinum,	úttalaði	 seg	um	hetta	mál	 í	

Degi	&	Viku.

4.1.15. Kæra um atgongd hjá 
uttanlandstænastuni hjá Heilsumálaráðnum
Dátueftirlitið	 fekk	 eina	 kæru	 frá	 einum	

føroyskum	 lækna	 viðvíkjandi	 atgongdini	 til	

persónsupplýsingar	 hjá	 starvsfólkunum	 á	

uttan	landstænastuni	 hjá	 Heilsumálaráðnum.	

Uttanlandstænastan	er	ein	skrivstovufunktión,	

ið	 hevur	 til	 endamáls	 at	 taka	 sær	 av	 upp-

gávum	 viðvíkjandi	 flutningi	 av	 sjúklingum	

til	 viðgerð	 uttanlands.	 Kærarin	 metti,	 at	

hesi	 starvsfólk	 høvdu	 ov	 víða	 atgongd	 til	

sjúklinga	upplýsingar,	 og	 at	 tørvur	 var	 ikki	 á	

so	 víðari	 atgongd	 fyri	 at	 røkja	 uppgávurnar	

hjá	uttanlandstænastuni.

Kæran	 varð	 send	 Heilsumálaráðnum	 til	

hoyringar,	 har	 Heilsumálaráðið	 viðgekk,	 at	

atgongdin	hjá	hesum	starvsfólkum	var	ov	vítt-

fevnandi,	 og	 at	 tiltøk	 skjótast	 gjørligt	 vórðu	

sett	 í	 verk	 fyri	 at	 avmarka	 hesa	 atgongd.	

Málið	 varð	 fyri	 á	 dáturáðsfundi,	 ið	 avgjørdi,	

at	Heilsu	málaráðið	skjótast	gjørligt	skuldi	seta	

tiltøk	í	verk	fyri	at	avmarka	hesa	atgongd,	og	

at	fráboðan	skuldi	sendast	Dátueftirlitinum,	tá	

hesi	tiltøk	vórðu	sett	í	verk.

4.2. mÁL tIKIN upp Av egNum Ávum
Sambært	 §	 37,	 stk.	 1,	 nr.	 1	 í	 persóns	upp-

lýsingar	lógini	 hevur	 Dátueftirlitið	 heimild	

til	 at	 taka	 mál	 upp	 av	 egnum	 ávum.	 Sum	

dømi	 kann	 nevnast	 eitt	 mál	 um	 p-tøl,	 ið	

Føroya	 Pedagogfelag	 hevði	 tørv	 á	 fyri	 at	

endurrinda	limum	sínum	fyri	inntøkumissin,	

ið	 stóðst	 av	 verkfalli.	 Hesi	 p-tøl	 hevði	

Føroya	 Pedagogfelag	 móttikið	 frá	 ymsum	

kommunum,	 og	 Dátueftirlitið	 spurdi	

sostatt	 Innlendismálaráðið,	 hvørja	 heimild	

kommunurnar	 í	 Føroyum	 hava	 at	 víðarilata	

p-tøl	 til	 eitt	 privat	 felag.	 Harafturat	 vóru	

10	 føroyskar	 heimasíður	 undir	 álopi	 av	

teldusníki,	 ið	eftir	øllum	at	døma	vildi	 revsa	

Føroyar	 orsakað	 av	 grindadrápi.	 Úrslitið	 av	

álopinum	 var,	 at	 brúkaranøvn	 og	 loyniorð	

vórðu	 almannakunngjørd	 á	 útlendskari	

heimasíðu.	 Dátueftirlitið	 setti	 seg	 í	 samband	

við	eigararnar	av	álopnu	heimasíðunum,	fyri	

at	 vita,	 hvørjar	 upplýsingar	 teldusníkarnir	

høvdu	fingið	atgongd	til,	og	hvørji	tiltøk	vóru	

sett	í	verk	fyri	at	betra	um	trygdina.

Harafturat	var	Dátueftirlitið	á	trimum	eftirlits-

vitjanum,	sí	pkt.	6.
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Tað,	 sum	eyðkennir	 londini	kring	okkum,	 tá	

talan	 er	 um	 vernd	 av	 persónsupplýsingum,	

er	 eitt	 víttfevnandi	 altjóða	 samstarv.	 Hetta	

samstarv	hevur	stóran	týdning,	og	er	neyðugt	

orsakað	 av	 at	 persónsupplýsingar	 ofta	 verða	

fluttar	um	landamørk.

Flestu	grannalondini	hava	eins	og	Føroyar	eina	

persónsupplýsingarlóg,	 ið	 er	 grundað	 á	 ES-

fyriskipan	 95/46EF	 um	 verju	 av	 likamligum	

persónum	við	viðgerð	av	persónsupplýsingum	

og	 frítt	 skifti	 av	persónsupplýsingum	millum	

lond.	 Meginreglan	 í	 hesi	 fyriskipan	 er,	 at	

viðgerð	skal	vera	í	samsvari	við	grundleggjandi	

persónsverndaratlit	 sum	 persónsfrælsi	 og	

heimafrið	hins	einstaka.	Eisini	skal	viðgerð	av	

persónsupplýsingum	virka	til	frama	fyri	øktari	

trygd	 hjá	 tí	 einstaka	 og	 øktum	 samhandli	

landanna	millum.

Tá	tað	snýr	seg	um	at	flyta	persónsupplýsing-

ar	millum	lond,	býtir	ES-lóggávan	londini	upp	

í	 limalond	 og	 triðjalond.	 Persónsupp	lýsingar	

kunnu	 flytast	 millum	 limalondini	 í	 Evropa-

samveldinum,	 tí	 hesi	 hava	 somu	 trygdar-

stig.	 Snýr	 tað	 seg	hinvegin	um	 triðjalond,	 so	

hevur	ES-nevndin	býtt	hesi	 lond	upp	 í	 trygg	

og	 ótrygg	 triðjalond.	 Trygg	 triðjalond	 eru	

lond,	sum	kunnu	tryggja	eins	góða	trygd	fyri	

persónsupplýsingum,	sum	ES-londini	gera,	og	

á	heimasíðuni	hjá	ES-nevndini	er	ein	listi	yvir	

triðjalond,	sum	eru	góðkend	sum	trygg	triðja-

lond.	 Rættiliga	 strangar	 treytir	 eru	 hinvegin	

fyri	 flutningi	 av	 upplýsingum	 til	 triðjalond,	

sum	ikki	hava	slíka	góðkenning.

Innlendismálaráðið	setti	í	2005	eina	kunngerð	

í	gildi,	har	flutningur	av	persónsupplýsingum	

til	øll	ES-lond	og	tey	londini,	sum	ES-nevndin	

hevur	 lýst	 sum	 trygg	 triðjalond,	 ikki	 krevur	

loyvi	frá	Dátueftirlitinum,	men	skal	fráboðast	

Dátueftirlitinum.	Føroyar	hava	á	hendan	hátt,	

eins	og	ES,	góðkent	øll	ES	lond	og	lond,	sum	

ES	hevur	lýst	sum	trygg	triðjalond.

5.1. tRIÐJALANDsgóÐKeNNINg 
FRÁ es NevNDINI
Innlendismálaráðið	søkti	í	2005	ES-nevndina	

um	at	góðkenna	Føroyar	sum	eitt	trygt	triðja-

land	 í	 persónsupplýsingarhøpi.	 Síðani	 hevur	

verið	 arbeitt	 við	 málinum,	 og	 í	 2010	 komu	

boðini	 um,	 at	 ES-nevndin	 hevur	 góðkent	

Føroyar	sum	eitt	trygt	triðjaland.

	

Dátueftirlitið	 fegnast	 um	 ES	 góðkenningina,	

sum	 í	 høvuðsheitum	 merkir,	 at	 ES	 metir	

trygdarstøðið	 í	 Føroyum	 vera	 á	 jøvnum	 føti	

við	trygdarstøðið	í	ES	londum,	tá	tað	snýr	seg	

um	 viðgerð	 av	 persónsupplýsingum.	 Hetta	

merkir	samstundis,	at	ES	viðurkennir	Føroyar	

sum	 eitt	 land,	 sum	 verjir	 grundleggjandi	

demokratisk	 rættindi	 í	 einum	 nútímans	

talgildum	samfelag.

Triðjalands	 góðkenningin	 hevur	 við	 sær,	 at	

Føroyar	nú	koma	á	listan	yvir	trygg	triðjalond	

millum	 m.a	 Ísland,	 Noreg	 og	 Sveits.	 Góð-

kenningin	kemur	at	hava	stóran	týdning	fyri	

føroyska	samfelagið,	og	fer	at	gera	tað	lættari	

hjá	 føroyskum	fyritøkum,	herundir	peninga-

stovnunum,	at	samskifta	við	útheimin.

Góðkenningin	 fer	 somuleiðis	 at	 hava	 týd-

ning	 fyri	 gransking	 og	 ætlanirnar	 at	 fáa	

útlendskar	granskarar	 til	Føroyar	at	granska,	

fyri	 møguleikan	 hjá	 føroyskum	 fyritøkum	 at	

Altjóða samstarv5
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marknaðarføra	seg	uttanlands	og	fyri	ætlanir-

nar	at	bjóða	Føroyar	fram	sum	altjóða	hosting	

miðdepil.

Avgerðin	 um	 at	 góðkenna	 Føroyar	 sum	 eitt	

trygt	triðjaland	kom	í	gildi	tann	15.	juni	2010.

5.2. NORÐuRLOND
Virkið	samstarv	fer	fram	millum	dátueftirlitini	

í	 Føroyum,	 Danmark,	 Íslandi,	 Noregi,	

Finnlandi,	Álandi	og	Svøríki.	Hesi	lond	halda	

árliga	samstarvsfundir	bæði	fyri	málsviðgerum,	

leiðarum	og	teknikarum.	Hesir	 fundir	hava	 í	

árunum	frá	2005	til	og	við	2011	verið	hildnir	

hvør	sær,	soleiðis	at	málsviðgerar	hava	møtst	

til	sín	egna	fund,	leiðarar	hava	havt	sín	fund,	

meðan	teknikarar	hava	havt	sín.	Dátueftirlitið	

hevur	 síðan	 2005	 luttikið	 á	 teimum	 árligu	

málsviðgerafundunum.	 Harafturat	 hevur	

Dátueftirlitið	 eisini	 fleiri	 ferðir	 luttikið	 á	

leiðarafundum,	og	í	2010	luttók	Dátueftirlitið	

á	 fyrsta	 sinni	 á	 teknikarafundi.	 Í	 2012	 varð	

fyri	 fyrstu	 ferð	 roynt	 at	 hava	 ein	 samlaðan	

norðurlendskan	 fund	 fyri	 allar	 fakbólkar,	

har	 leiðarar,	 málsviðgerar,	 teknikarar	 og	

samskiftisfólk	 øll	 møttust	 til	 eina	 felags	

ráðstevnu.

Dátueftirlitið	 luttók	 á	 hesum	 samlaða	

norðurlendska	 fundi	 í	 døgunum	 21.	 til	 22.	

mai	 2012,	 ið	 varð	 hildin	 í	 Oslo.	 Hetta	 varð	

skipað	 soleiðis,	 at	 tann	 fyrra	 dagin	 møttust	

allir	 fakbólkar	 til	 felags	 fund,	 meðan	 ymsu	

fakbólkarnir	fundaðust	hvør	í	sínum	lagi	tann	

seinna	dagin.

Tann	 fyrra	dagin	var	bert	eitt	mál	á	 skránni.	

ES	 arbeiðir	 í	 løtuni	 við	 at	 seta	 í	 gildi	 eina	

reglugerð	 við	 nýggjum	 persónsupplýsingar-

rættarligum	reglum,	ið	skal	føra	við	sær,	at	øll	

lond	í	ES	hava	somu	lóggávu	á	økinum.	Talan	

er	um	rættiliga	stórar	og	kollveltandi	broyting-

ar	 í	mun	 til	 verandi	 lóggávur,	har	borgarar	 í	

ES	fáa	størri	ávirkan	á	egnar	upplýsingar,	og	

har	ymsu	dátueftirlitini	fáa	víðkaðar	heimildir	

við	m.ø.	møguleika	at	útskriva	bøtur	til	dátu-

ábyrgdarar.	Hóast	Føroyar	 ikki	eru	partur	av	

ES,	 er	 ikki	 óhugsandi	 at	 ein	 møgulig	 nýggj	

reglugerð	fer	at	ávirka	føroysku	lóggávuna.

Seinna	 dagin,	 har	 ymsu	 fakbólkarnir	 høvdu	

fund	hvør	sær,	var	ymiskt	á	skránni:

	

Dátueftirlitið	 metir,	 at	 tað	 hevur	 stóran	 týd-

ning	 at	 luttaka	 á	 hesum	 fundum,	 og	 at	 vit	

kunnu	læra	nógv	av	londunum	kring	okkum.	

Londini	hava	havt	 lóggávu	á	hesum	økinum	

í	 longri	 tíð,	 enn	 vit	 hava	 í	 Føroyum,	 og	 tey	

kenna	tí	oftast	teir	trupulleikar,	vit	stríðast	við,	

og	kunnu	vísa	á	ymiskar	loysnir,	sum	tey	hava	

nýtt.

Altjóða 
samstarv

teknikarafundurin viðgjørdi m.o. hesi evni:
n	 Cloud computing
n	 smarttelefonir

málsviðgerafundurin viðgjørdi m.o. hesi evni:
n	 Binding corporate rules
n	 Dátugoymslusamtyktin (Datalagringsdirektiv)
n	 persónsvernd og heilsugransking

samskiftisbólkurin viðgjørdi m.o. hesi evni:
n	 samskiftisstrategi – við serstøkum áhuga fyri sosialum netmiðlum
n	 samstarv millum samskiftisstarvsfólk og fakbólkar
n	 Hvussu kann man staðfesta virknaðin av samskifti sum ávirkingarmegi?
n	 Almannakunngering av eftirlitsfrágreiðingum

Leiðslubólkurin viðgjørdi m.o hesi evni:
n	 eu-reglugerðin – hvussu kunnu vit samstarva?
n	 Facebook – skal samstarvið halda fram?
n	 Cloud computing – hvat kann góðtakast fyri at góðkenna cloudloysnir?
n	 Felags norðurlendsk eftirlit

Á fundinum varð avgjørt, at í 2013 skulu Føroyar og Danmark verða felags 
vertir fyri fundinum. seinni gjørdist greitt, at fundurin fyri 2013 skuldi 
haldast í Keypmannahavn.



uppgávurnar hjá 
Dátueftirlitinum eru 
nógvar, og 
málsviðgerðin 
er fjøltáttað.
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eftirlit í 2012
Dátueftirlitið	 er	 ein	 eftirlitsmyndugleiki,	

sum	skal	 tryggja,	at	persónsupplýsingarlógin	

verður	hildin,	og	Dátueftirlitið	hevur	í	hesum	

sambandi	 heimild	 til	 at	 gera	 kanningar	 á	

staðnum,	 og	 hevur	 til	 eina	 og	 hvørja	 tíð	

uttan	dómsskurð,	atgongd	til	øll	høli,	haðani	

persónsupplýsingar	 verða	 viðgjørdar	 ella	

goymdar,	 og	 til	 øll	 høli	 har	 persónsupp-

lýsingarnar	 ella	 teknisk	 hjálparamboð	 verða	

goymd	ella	nýtt.

Dátueftirlitið	 kann	 harumframt	 m.a.	 áleggja	

einum	 dátuábyrgdara	 at	 fremja	 tøknilig	 og	

fyrisitingarlig	trygdartiltøk,	kann	nokta	einum	

dátuábyrgdara	at	nýta	ávísan	framferðarhátt	og	

kann	krevja,	at	dátuábyrgdari	steðgar	viðgerð,	

sum	er	brot	á	lógina.

6.1. eFtIRLIt Á 
mAtstOvu
Dátueftirlitið	 framdi	 frá-

boðað	 eftirlit	 tann	 5.	

desember	2012	á	matstovu.	

Eftirlitið	 snúði	 seg	 serliga	 um	 trygdina	 fyri	

viðgerð	 av	 persónsupplýsingum	 í	 samband	

við	vakmyndatól.

Matstovan	hevur	eitt	vakmyndatól.	Vakmynda	-

tólið	hongur	á	vegginum	í	stovuni,	og	filmar	

stórt	sæð	alla	stovuna.

Endamálið	 við	 vakmyndatólinum	 er	 fyri-

byrging	ímóti	herverki	og	stuldri	av	søguligum	

lutum	í	stovuni.	Endamálið	er	eisini	at	kunna	

fylgja	við	í	køkinum,	tá	fólk	eru	til	døgurða	í	

stovuni,	so	starvsfólk	ikki	órógva	mitt	í	einari	

røðu,	meðan	tey	servera.

Vakmyndatólið	er	aktivt	alla	tíðina,	men	sjálv-

ur	 skermurin,	 ið	 vísir	 upptøkurnar,	 er	 bert	

tendraður,	 tá	 gestir	 eru	 til	 staðar.	 Skermurin	

stendur	 í	 køkinum	 hinumegin	 veggin,	 har	

sjálvt	 vakmyndatólið	 hongur.	 Upplýst	 varð,	

at	 tey	 ofta	 gloyma	 at	 tendra	 skermin.	 Har-

umframt	varð	upplýst,	at	talan	er	um	eitt	20-30	

ára	gamalt	vakmyndatól,	og	bert	 svart/hvítar	

upptøkur	 verða	 gjørdar.	 Ongar	 upptøkur	

verða	 goymdar,	 og	 sostatt	 er	 talan	 bert	 um	

beinleiðis	eygleiðing,	og	hetta	varð	staðfest	á	

staðnum	 av	 Dátueftirlitinum.	 Ljóðupptøkur	

verða	ikki	gjørdar.

Viðskiftafólk	 verða	 kunnað	 um	 vakmynda-

tólið	 við	 skelti.	 Starvsfólk	 verða	 kunnaði	

munnliga.	Atgongd	til	upptøkurnar	er	bert	frá	

køkinum,	har	tað	í	høvuðsheitum	eru	búfólk	

og	 starvsfólk.	 Av	 og	 á	 eru	 eisini	 ferðafólk	 í	

køkinum,	sum	verða	boðin	til	ein	kaffimunn.

Krøv, ið skulu verða lokin:

Dátueftirlitið	skal	hava	móttikið	undirskrivaða	

fráboðan	frá	matstovuni	um	vakmyndatólið.

Eftirlitið	gav	annars	ikki	høvi	til	fleiri	viðmerk-

ingar,	og	metti	Dátueftirlitið	eftirlitið	sostatt	at	

vera	liðugt.	Seinni	hevur	dátuábyrgdarin	upp-

lýst,	at	tólið	er	tikið	niður.

6 eftirlit í 2012
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6.2. eFtIRLIt í gÁvuBúÐ
Dátueftirlitið	 framdi	 frá-

boðað	 eftirlit	 tann	 5.	

desember	 2012	 í	 gávubúð	

í	 Tórshavn.	 Eftirlitið	 snúði	

seg	 serliga	um	at	kanna	 trygdina	 fyri	 viðgerð	

av	 persónsupplýsingum	 í	 samband	 við	

vakmyndatól.

Dátueftirlitið	 kundi	 staðfesta,	 at	 íalt	 9	 vak-

myndatól	 vóru	 á	 staðnum.	 Vakmyndatólini	

hanga	 ymsastaðni	 í	 handlinum.	 Tó	 filmaði	

eitt	 vakmyndatól	 part	 av	 gongubreytini	 á	

vegnum	 uttanfyri.	 Undir	 eftirlitsvitjanini	

varð	ein	montra	í	handlinum	flutt	fyri	at	fjala	

upptøkuna	av	gongubreytini.

Endamálið	 við	 vakmyndatólunum	 er	 at	

hava	 eftirlit	 við	 atgongd	 og	 at	 fyribyrgja	

herverki	 og	 stuldri.	 Vakmyndatólini	 eru	

aktiv	 alla	 tíðina.	Atgongd	 til	upptøkurnar	 er	

frá	 rúmi	 aftanfyri	 diskin,	 har	 upptøkurnar	

síggjast	 á	 skermi.	 Undir	 skerminum	 er	 ein	

harddiskur,	 ið	 einans	 hevur	 til	 endamáls	 at	

goyma	 upptøkur	 frá	 vakmyndatólunum.	

Hesin	 harddiskur	 er	 tó	 óvirkin	 í	 løtuni,	 og	

sostatt	 verða	 ongar	 upptøkur	 goymdar	 fyri	

tíðina.	 Ongar	 eldri	 upptøkur	 eru	 goymdar	

á	 harddiskinum.	 Upptøkurnar	 hava	 tó	 í	

tveimum	førum	avdúkað	stuldur,	har	eigarin	

fráboðaði	løgregluni,	ið	kom	á	staðið	og	fekk	

upptøkurnar.

Eigarin	 upplýsti,	 at	 tá	 harddiskurin	 riggar,	

verða	upptøkur	goymdar	í	mesta	lagi	2	vikur.	

Dátueftirlitið	kundi	tó	ikki	staðfesta	hetta,	av	

tí	at	ongar	upptøkur	verða	goymdar	í	løtuni.

Viðvíkjandi	 trygdini	 er	 úthurðin	 læst,	 tá	

eingin	 er	 í	 handlinum.	 Forhang	 er	 millum	

sjálvan	handilin	og	rúmið	aftanfyri	diskin,	og	

sostatt	 er	 eingin	 fysisk	 trygd	millum	handil-

in	 og	 rúmið	 við	 upptøkunum.	 Tá	 teldu-

skipanin	 til	 vakmyndaolini	 verður	 tendrað,	

skal	 loyniorð	 tøppast	 inn	 í	 skipanina	 fyrstu	

ferð	tendrað	verður.	Dátueftirlitið	kundi	stað-

festa,	at	loyniorðið	einans	inniheldur	tøl,	og	er	

veikt.	Loyniorðið	er	ongantíð	broytt.

Starvsfólkini	 í	 handlinum	 verða	 munnliga	

kunnaði	 um	 vakmyndatólini.	 Viðskiftafólk	

verða	kunnaði	um	vakmyndatólini	við	skelt-

ing	á	úthurðini	og	inni	í	handlinum.

Krøv, ið skulu verða lokin:

Dátueftirlitið	skal	hava	móttikið	undirskrivaða	

fráboðan	um	tey	9	vakmyndatólini.

Sambært	 vegleiðing	 frá	 Dátueftirlitinum	 um	

vakmyndatól,	 skulu	 upptøkur	 goymast	 í	

mesta	lagi	í	14	dagar,	og	skal	gávubúðin	lúka	

hesar	 treytir,	 tá	 farið	 verður	 undir	 at	 goyma	

upptøkur	aftur.

Tilráðingar frá Dátueftirlitinum, tá gávu-

búðin aftur fer at goyma upptøkur:

Greiðar	mannagongdir	 skulu	verða	 fyri	hvør	

og	 nær	 hyggjast	 skal	 eftir	 upptøkunum,	 og	

hvussu	skal	farast	fram	í	samband	við,	at	tær	

verða	nýttar	 til	eitthvørt	 lógarheimilað	enda-

mál.

Dátueftirlitið	mælti	til,	at	loyniorð	skal	nýtast	

hvørja	 ferð	 atgongd	 ynskist	 til	 upptøkurnar,	

og	at	hetta	 loyniorð	 skal	 verða	8	 tekin,	 sum	

eru	samansett	av	bæði	stórum	og	smáum	bók-

stavum	 og	 tølum.	 Loyniorðið	 skal	 broytast	

regluliga.

Harafturat	mælti	Dátueftirlitið	til	at	tryggja,	at	

dagfestingin	og	tíðarásetingin	á	upptøkunum	

er	røtt.
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Eftirlitið	gav	annars	ikki	høvi	til	fleiri	viðmerk-

ingar,	og	metti	Dátueftirlitið	eftirlitið	sostatt	at	

vera	liðugt.

6.3. eFtIRLIt í 
mAtvøRuKRAmBúÐ
Dátueftirlitið	 framdi	 frá-

boðað	eftirlit	tann	5.	desem-

ber	2012	í	matvørukrambúð	

í	 Tórshavn.	 Eftirlitið	 snúði	 seg	 serliga	 um	 at	

kanna	 trygdina	 fyri	 viðgerð	 av	 persónsupp-

lýsingum	í	samband	við	vakmynda	tól.

Dátueftirlitið	 staðfesti,	 at	 íalt	 9	 vakmyndatól	

vóru	á	staðnum.	Vakmyndatólini	hanga	ymsa-

staðni	í	handlinum	og	á	goymsluni.

Endamálið	 við	 vakmyndatólunum	 er	 at	

fyribyrgja	 og	 uppklára	 stuldur	 og	 herverk	

umframt	 at	 verja	 starvsfólkini.	 Endamálið	

við	 vakmyndatólinum	 á	 goymsluni,	 ið	

filmar	hurðina,	har	vøra	verður	 leverað,	er	at	

dokumentera	leveransur	av	vørum,	um	ivamál	

skuldu	 stungið	 seg	 upp.	 Vakmyndatólini	

eru	 útgjørd	 við	 sensorum,	 og	 sostatt	 eru	 tey	

aktiv,	 tá	 rørsla	 er.	 Tað	 slepst	 til	 upptøkurnar	

frá	 skrivstovuni	 hjá	 dagliga	 leiðaranum,	

har	 upptøkurnar	 síggjast	 á	 telduskermi.	

Upptøkurnar	verða	goymdar	í	mesta	lagi	í	14	

dagar	og	hetta	staðfesti	Dátueftirlitið	á	staðnum.	

Neyðugt	 hevur	 verið	 at	 latið	 løgregluni	

upptøkur	umleið	2	 ferðir	um	árið	 í	 samband	

við	 stuldur	 o.a.	 Løgreglan	 hevur	 tá	 egnan	

geyma	við,	 ið	upptøkurnar	verða	útflýggjaðar	

á.	 Upptøkur	 verða	 bara	 goymdar	 á	 harddiski	

á	staðnum.	Atgongd	er	til	internet	frá	telduni,	

og	hetta	er	neyðugt	sambært	umboðunum	fyri	

matvørukrambúðini	 fyri	 at	 teldan	 skal	 gera	

automatiskar	uppdateringar.

Dátueftirlitið	 kundi	 staðfesta,	 at	 viðskiftafólk	

verða	kunnaði	um	vakmyndatólini	við	skeltum	

á	úthurðini	uttanfyri	handilin.	Starvsfólk	hava	

fingið	munnliga	kunning.

Skrivstovan	hjá	dagliga	leiðaranum	er	 læst,	 tá	

hann	 ikki	 er	 á	 skrivstovuni,	 so	 óviðkomandi	

hava	ikki	atgongd	til	rúmið,	har	upptøkurnar	

síggjast.	Fyri	at	logga	á	telduna	skal	12-siffrað	

loyniorð	tøppast	inn	í	skipanina,	ið	inniheldur	

tøl	og	stórar	og	smáar	bókstavir.	Hetta	loyniorð	

verður	broytt	triðja	hvønn	mánaða.	Fyri	at	logga	

á	vakmyndatólsskipanina,	skal	6-siffrað	talkota	

tøppast	inn.	Hetta	loyniorð	er	ikki	broytt.	Tað	

er	bert	dagligi	leiðarin,	ið	hevur	atgongd	til	at	

hyggja	 at	upptøkunum,	og	verður	hetta	 gjørt	

umleið	 2	 ferðir	 um	 vikuna,	 tá	 tørvur	 er	 á	 tí.	

Teldan	er	vard	av	antivirusskipan	og	firewall.

Tað	er	Ansni,	ið	eigur	skipanina,	og	hevur	sett	

hana	upp.	Matvørukrambúðin	leasar	skipanina	

frá	Ansni.	Um	okkurt	er	galið	við	skipanini,	er	

tað	Ansni,	ið	tekur	sær	av	at	umvæla	skipanina.	

Um	 gjørligt	 verður	 útgerðin	 umvæld	 á	

staðnum.	 Um	 hetta	 ikki	 ber	 til,	 taka	 teir	

útgerðina	 við	 sær.	 Dátueftirlitinum	 kunnugt	

er	 eingin	 dátuviðgerðaravtala	 gjørd	 millum	

matvørukrambúðina	og	Ansni.

Krøv, ið skulu verða lokin:

Dátuviðgerðaravtala	skal	undirskrivast	millum	

matvørukrambúðina	og	Ansni,	av	tí	at	Ansni	er	

at	meta	sum	dátuviðgeri,	tá	umvælingar	verða	

framdar	á	útgerðina.

Tilráðingar frá Dátueftirlitinum:

Dátueftirlitið	 mælti	 til,	 at	 loyniorðið	 til	 vak-

myndatólskipanina	 verður	 broytt	 eftir	 føstum	

mannagongdum.
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Dátueftirlitið	mælti	til,	at	tað	altíð	verður	logg-

að	av	skipanini,	tá	farið	verður	frá	telduni.

Eisini	varð	mælt	til,	at	starvsfólkini	fáa	formliga	

kunning	 um	 vakmyndatólini	 og	 leiðbeining	

um	 ikki	 at	 fara	 inn	 á	 upptøkurnar	 t.d.	 í	 eini	

starvsfólkahondbók,	ella	á	tann	hátt	starvsfólk	

vanliga	verða	kunnaði	á	virkinum.

Eftirlitið	gav	annars	ikki	høvi	til	fleiri	viðmerk-

ingar,	og	metti	Dátueftirlitið	eftirlitið	sostatt	at	

vera	liðugt.
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